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مقدمة

املازنى القادر عبد إبراهيم بقلم

١٩٢٤ سبتمرب ٢٨ القاهرة

القارئ! أيها

ال وظروف أحوال وىف متفاوتة أوقات ىف كتبت شتى موضوعات ىف مختلفة مقاالت هذه
بعرشة منها املجموعة تباع وهى وطبعت اآلن جمعت وقد األرجح. عىل خرب وال بها لك علم
أنا وال السداد، أو االبتكار أو العمق من شيئًا فيها لنفىس أدعى ولست أكثر! ال قروش
عصارة تشرتى أنك أقسم ولكنى دونها، هو فيما مرصأو ىف فقريّا انقالبًا ستحدث أزعمها
بأبخس سقيمة، وهى أعصابى ومجهود واسع، وهو اطالعى وثمرة ا، فجٍّ كان وإن عقىل

نتحاسب! وتعال األثمان!
وأنت وضحولة. وعمًقا وقًرصا طوًال تختلف مقاًال أربعني من أكثر الكتاب ىف إن
ما مثل القرش تحصيل ىف تبذل أنك ستزعم أحسبك وما بقرش! منها أربعة كل تشرتى
أو وحىس، عقىل ومن وأمىس يومى ومن ونفىس جسمى من األربع املقاالت كتابة ىف أبذل

وصربه. ووقته ماله من وإذاعتها طبعها ىف النارش يبذل ما مثل
يصقل وال خرابًا رأسك من يعمر ال هبه كتابًا، العرشة القروش بهذه تشرتى إنك ثم
أوقات به تقطع أن يصلح — القليل عىل — فهو مشاعر، ينبه أو عينًا يفتح أو نفًسا لك



الهشيم حصاد

والزينة مكتبك. عىل زينة — األقل عىل — هو أو والوحشة. امللل ساعات به وتقتل الفراغ
مسكنه ىف لها أطلب واملرء وأعرق، املنفعة من النفعيني االَدميني معارش تاريخنا ىف أقدم

يعرتف. أن يحب أو يظن مما بها وأكلف ورشابه، وطعامه وملبسه
إىل بالحاجة وتشعر خلقك ويسوء صدرك فيضيق مثًال أكلة تهضم ال قد أنك عىل
أعرف فإنى شئت! ما ونارشه صاحبه فالعن الكتاب هذا أمامك وتلقى والنفث الترسية
به وتنكب تبيعه أن تستطيع ذلك بعد أنت ثم بها! أحق هو من إىل لعناتك ل أحوِّ كيف
أو رشاب أو طعام عىل ناًرا به توقد أو يُلف، ما املنثور ورقه ىف وتلفف تفككه أو غريك!

ذلك! غري
قروش؟ بعرشة هذا كل أفقليل

ساعات من كتابته ىف سلخت ما ىل يعيد من فيه؟! أنفقت ما إىلّ يرد فمن أنا أما
وال أصفر، كان إذ بعد أخرض وتعود كالشجر يتجدد وال فائت، منه يرجع ال الذى العمر

ىف؟! يُر أو كالثياب يُرقع
ثم عناء.. بال وتفهمه نصب، بال وستقرؤه فاعرفه! الوضوح هو عيب الكتاب وىف
إليك فرجائى علًما! به تزد لم وأنك قبل من هذا تعرف كنت أنك ذلك أجل من إليك يخيّل

ذلك! نقيض عىل الحال وأن كذلك ليس األمر أن االَن من توقن أن
عىل تثنى أن الوالد يرس كما تمدحه أن يرسنى نعم.. فيه! رأيك يعنينى ال أنه واعلم
وما منك. ومآخذه بعيوبه أعرف كنُت إذ فيه لسإنك تبسط أن يسوءنى ال ولكنه بنيه،
يبغون ما إىل يهتدون ال أراهم إذ لسانى لهم أخرج وأن العاتبني من أضحك بأن أخلقنى

أنوفهم! تحت كان وإن
هداك فاذكر، جحدت، أم وشكرت سخطت، أم أرضيت وسواء األمر، من يكن ومهما
النارش منك بالشكوى أوىل — عليه! ضاعت قروشه أن يزعم أن له يحق من اخر أنك هللا،

الكاتب. ثم
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األول الفصل

العاملني عىلختوم

الصحراء1 (1)

وما ساكنه، كنت وإن ببيتى هو وليس — حدود! لألبد كان أنه لو — األبد حدود عىل بيتى
بعت — االَخرة!! ىف ولكن — قصور ىل كانت ولقد الكرة، هذه كل أرضىف شرب ىل أعرف
عىل سكنت كما الحياتني، بني معلًقا ووقفت الضياع، من بحينه مرهون والبعض بعضها

العاملني! تخوم

ملكه — ملكه «أرًضا» أن املرء يتصور أن الصعب من ولكّن واألمالك، األحراز ولغريى
إالنوًعا ليس هذا ولكن أحب، إذا فوقها يبنى أو شاء، إذا يزرعها أن يستطيع كيف؟!
— األرض من القطعة هذا أن جىل مقبول وجه عىل العقل يفهم أن فأما االرتفاق. من
فمما ملكه! — دونها بطبقاٍت املتصلة الطبقة هذه العالم، كتلة عىل املنترشة القرشة هذه
تتجاوب شامًخا أشم جبًال ملكك؟! الجبال من جبًال أن وتصور أدركه!! وال أصدقه ال
ذلك من ألصدُق ملكك؟! — واألنواء الرياج الرازحة كتلته وتصارع األصداء، مخارمه ىف

ملكه! أنت إنك تقول أن فيه الصواب إىل وأقرُب

الطرف.. فجاجها ىف يرتمى ناحية كل وىف الصحراء، يسارى.. وإىل الصحراء، يمينى وإىل
قواء!! أنه سوى أدرى ال الصدر.. وىف الصحراء،

مقابر. الصحراء ىف وليس املوتى. مقابر عن األحياء مساكن تفرتق الصحراء هذه عند 1



الهشيم حصاد

املتدفق عبابها أشهد برهًة حفافيها عىل وأتريث الحياة ساحل إىل أهبط يوم كل وىف
ليؤوب يرتد ثم غرقاه بأشالء ويقذف والصخور الحىص عىل ويتكرس الرمال عىل ينهزم
أقىض أن وبعد أمواجه. مربد من نعوش عىل محمولني أثباجه، أكفان ىف مطويني بسواهم،
إىل راجًعا أكر البيود، وحساب املوتى بعّد موكل كأنى والشهود، التأمل من العني حق

صحراواتى!
الفىض نوره الصفراء رمالها عىل ويبسط الحياة! أبناء يضيئكم كما يضيئها والقمر
األنجم بلوراتها وتوامض الفيحاء، الروضة رضبة الطل سارى ويرضبها الألالء، اللني
ممرعة بني «العناية» تميز فما ومساء، صباح كل وتغيب الشمس عليها وتطلع الزهراء،
أحست ملا الدنيا منكم خلت ولو بسواء، سواء ىشء ككل الطبيعة عند ىشء وكل وجدباء،

السماء! وال األرُض ال فقدكم

وتدفعنى الريح وتلطمنى شملته، ىف الظالم فيلفنى الصحراء، إىل فأبرز الليل ويزحف
وال العني، تراها ال ذراتها كبعض وأعود هولها، عن لتصدنى تريد كأنما خطاى من وترد
يخرجون أقدارهم ضآلة وتنسيهم الحياة تخدعهم من فليت كون، بها يحفل وال يحسها

الصحراء! إىل ليلة
للظلمة، الناسخة أضوائها بني ويعيش املدن يسكن من الليل عن يعرف وماذا
الحياة نعومة ألفتم من يا العاتى الطاغى الليل هنا ها النفس؟! ىف لوقعها املضيعة
فلو إلتك، ت وأسفَّ منك، دنت أنها تحس ولكن تراها ال السماء فوقك العيش! وطراوة
أن ويأبى منه تقتلعها أن وتريد قدمك فيه تغوص الرمل وتحتك لدفعتها.. يدك رفعت
الرعُد أذنيك ىف الريح ومن إنسانًا!! كان ولو غرٍس إىل الجدب طوُل شّوقه كأنما لك يدعها
كل يجرى وصوبها موجة، كل تنحدر إليها املاء؟ ىف «الدوامة» رأيت هل — دافًقا مرسًال
ينصب فيهما للريح! أذناك تكون كذلك — التيار متن عىل محمول كل يغرق وفيها طاف،
الجهات من الرياح يجذب شماليّا قطبًا آضتا كأنما مزمزمها. يجرى وإليهما صفريها،

الصحراء!! بطارق الريح فيالفرحة األربع!

الفالنان هذان كان من كائنًا — فالن بن فالنًا يعود وال اسمه، من فيها اإلنسان ويتجرد
عواطف — الذاوية الشجر كأوراق — نفسه عن وتسقط فيها، ما وأهون بعضها بل —
الجامحة الشهوات وتسكن والطماح، واألسف واليأسوالندم وااألمل واملراح واأللم الغضب
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الغدير كصفحة وادعة، طمأنينة سوى يبقى وال الطائشة املقلقة النزعات وتختفى
مسحنككة. والظلمة تعصف والريح حتى الوانى، النسيم يمسحها إذ املصقولة

وال صوته ينكر وال — يحدثها أن إال يسعه ال هو بل — شاء إذا نفسه ويحّدث
الغار. جوانب عن واثبًا بالصدى ىشء أشبه صار وأنه تغري أنه يلحظ أو يستغرب

القمراء.. الليلة ىف ويغنيها

أو طرًفا منها تحيفوا وال خرابًا، أرى فيما منها عمروا فما ببناهم الناس تزاحف وقد
والشهور! األيام كر األبد من ينتقص وله صغري، أبٌد هى رحابًا، لها ضيقوا

سعى أنه وينىس مستعار، ثوب كل عندها وينضو الحياة، غبار فوقها ينفض واملرء
العباب. قديم خوض إىل كرته يعود أن عليه وأن خاب، أو وفاز

عن أميط أن إىل حاجة وبى وأعود يوم كل العيش ساحل إىل أهبط لها! عجبًا ويا
وأرجع واألوشاب، األخالط من فأصفو الصحراء فأغىش األوحال، من بها علق ما نفىس

الرتاب.. بثوبى حتى يعلق ولم

مذكراتى من سوداء صفحة (2)

فجاج ىل يعمر أنيىس، هذا — املاىض طيف إال سمري ال — بنفىس خلوة ىف الساعة أنا
انتهاء، لها، ليس الذكريات من بحاشية ويحيطنى الجوفاء، باألشباح ويكظها الصحراء،
فرتت، التى وهماتى انتسخت، التى وأحالمى تقضت، التى أيامى بأحاديث ويُطرفنى

صّوحت.. التى اماىل وبساتني
اإلمطار. فن تعرف ال التى املجلوة السماء هذه قيد عينى وجعلت الرمال عىل رقدُت
ىف يُشيع وال بالوجوم يغرى كالذكرى، الضوء، كابى باهت ولكنه طالًعا القمر وكان
أجلس أكن لم حيت هناك هناك!.. صخرة.. عىل حط عصيفري فوقى وهفا حرارة.. النفس

يغرد. وانطلق … وحدى!
ولكن وأشجى.. أحىل وتغريدك أصفى، يكون كان صوتك أن ُعصيفريى علمت لو اه

الغناء!! هذا يرده لن وسمعها السماء، هذه عىل تُفتح لن عينها
ماكسيم يقول كما سلوكه، تعترب ذهبَت إذا الجنون إىل أقرب يكون خلوته ىف واملرء
بدا ما يفعل أو وتقول الرقباء، عيون يأمن حني سجيتها عىل نفسه يرسل ألنه جوركى،
شخص من ساخًرا أنحنى أجدنى أحيانًا أنى جوركى كلمة أذكرتنى وقد محتشم. غري له
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أخرج أو أعابثه، أنى أتخيل من مكايًدا بأصبعى أنفى أحك أو وهمى، ىف إال له وجود ال
املرآة! ىف لصورتى لسانى

عاداتى، من هذا وال الصوت باملحتمل أنا وما أغنى.. فرحت أعدانى العصفور وكأن
صوتى إىل ألتفت لم أنى غري ولذاذاتى. متعى ينغصعىلّ ما كثريًا الحتشاًما، طبعى ىف وإّن
كان ما األصوات من أرسل فمضيت عرانى ذهول هو وإنما سمعته، حتى أحسبنى وال
وقع سامع أنى إىلّ فخيل … نائيًا به ألستدنى أردت كأنما أذنى يصافح حني يطربنى
كما الليل ظالم عليه واشتمل يرتيث، لم بى مّر الطيف ولكن … نحوى تدلفان قدمني

األبد! ظالُم صاحبه طوى

الرمال عىل أثر ال ذاكرتى! يعتاد طيٌف إال منك يبق لم — عىلّ بل ال — عليِك! أسفى وا
خيوًطا تتساقط ذراتها وندُع منها، أكفنا ونمأل عليها، ونرقد نمىشفوقها كنا التى الخائنة
ببنانك إليها وتشريين تحبينها كنت التى النجوُم نسيتِك ولقد أصابعنا! فروج بني من
لم هى بل — املتالمحة عيونها تحت جانبى إىل مكانك خلو تستوحش ولم وتعدينها
بني من النظر وتخالسينه بطلعته تأنسني كنت الذى والقمر — نسيتك يقال حتى تذكرك
يبتسم يزال ال — اللني الفىض ضوئه تحت وجهك عىل املرخى الدجوجى شعرك خصل

يفتقدك! لم كأنه والسهوم السخر ابتسامة به كالعهد
الخامدة الطبيعة هذه وجه تحبى لم كأنك افتقادك يحس أرى فيما ىشء من ما كال!
الباكى أنا حتى تذكرنا. وال وتسبينا تحفلنا، ال وهى تروعنا التى املشاعر، امليتة الحس،
كانتا اللتان الحساستان شفتاك بك! البىل يصنع ما تصورت كلما رعدة تعرونى عليك
كهفني الساعة أليستا وعيناك؟ سائًال! صديًدا اآلن؟ صارتا ماذا قبلتى، لتتلقيا تستديران
اللحظة هذه ىف لعله املنسجم األشم وأنفك صورتهما؟ مخيلتى من أطرد أن أعالج بشعني
عاطفة أرق عن كفى تضاغط كانت التى الغضة وأناملك حرشات! ومرعى ديدان مرتع

وأهولها!! صورة أشنعها ما إيه وأحناها؟
متحرك قرب وأنى سنني منذ مت أنى الناس اليدرى األحياء من حى اآلن؟ أنا وماذا
أعد وما حياتى. ىف كنتُه ملا باهتة صورة أو يدفنها من تجد لم جثة أو ملتون، كشمشون
كنُت ولقد بالوفاة! شهادة ىل تكتب أن ينقصنى ألنى إال الحياة قيد عىل يزالون ال فيمن
الخلق مصائر تأملت فلما عروقى، ىف الحارة الدماء تتدفق حيّا اآلن، الناس يتوهمنى كما
الفناء، دبيب فأحسست ولدانا قىض ثم ىشء! منى ومات وابرتدت قليًال الدماء ركدت
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كفى وإذا عينى، تحت امإىل نوارات وذوت يدّى بني الحياة أزهار فتساقطت ظلُّك وَضِحَى
وسفًال..!! علّوا املوت ىفّ فشاع قدًما، قطفت مما الزهر بميت مألى

وأرشب، واَكل وأضحك وأتكلم وأكتب وأجىء أروح — ما نحو عىل ألقىضأيامى وإنى
اآلن!! أحيا لست ألنى أرغب وال أرهب وال أطرب، وال أحزن وال أغضب، وال أرجو ال ولكنى

فأفقت باسمى، وتنادينى إىل تعدو روٍد بفتاة وإذا الخواطر، هذه لجج ىف لغارق وإنى
هو؟ أين ويسأل ناحية كل ىف يتلفت عليه: املغّىش يفيق كما ولكن الدنيا إىل وُرددت
فوق اعتدلت ثم كالغشاوة، عينيه وعىل الكالل، بعض وبذهنه حوله، وملن لنفسه ويعجب

فتاتى؟». يا تكونني عىس «من وقلت: بجهد ومداركى حواىس ونبهت الرمل
يُرى) بحيث وكان إليه (وأشارت هذا بيتكم من جرتى أمأل ذهبت «لقد قالت:

الليلة؟». قبل ترنى ألم الرجل،2 تنقطع أن بعد ليلة كل كعادتى
أذكرها). لم (ولكنى نعم قلت:

ليلة كل «إنى جوابها: تنتظر وال األسئلة عىلّ وتلقى تلهث وهى كالمها ىف فمضت
تخىش أال بابك؟ توصد ال ملاذا برفق. الباب وأدفع ُمالءتى تحت وجرتى البيت إىل أتسلل
ليلة كل أزعجكم أن أخجل ولكنت الدخول أحيانًا عىلّ لتعذر توصده كنت لو ولكن سارًقا؟
وأرود مهل عىل تمتلئ أتركها الحوض ىف جرتى وأضع أدخل أن وبعد ماء! جرة أجل من
ليلة انتهرتنى وقد الحناء! ثمر أحب كنت وإن شيئًا، منها أقطف لم وهللا ولكنى الحديقة،
الظن يىسء كيف وقلت: الطريق ىف وبكيت فخفت أرسق، أن أريد تحسبنى أتمىش وأنا
وخذى تغضبى فال فتاتى يا أعرفك أكن «لم فقلت: بى؟!». الظن أسأت كيف نعم بى؟
عىل قاعد وأنا إىلّ فانحنت املرء». به يضن أن يستحق ما بها فما الحديقة من شئت ما
وقالت عينّى ىف وحّدقت وجهى عىل بوجهها وأكبّت ركبتيها عىل راحتيها ووضعت الرمل،
جالًسا ورأيتك دخلت كلما أحييك ألسُت تعرفنى؟ تكن لم «كيف املحاسب: العاتب بلهجة

الكرمة؟». تحت املظلم الركن ذلك ىف
ذلك، من بد ثمة يكن لم إذ وقبلتها رفق ىف إىلّ وجذبته كفّى بني وجهها فتناولت
فعناقيده العنب أو كله، فاجنيه الحناء ثمر تريدين كنت وإذا فتاتى. يا تغضبى «ال وقلت:

هذا. تحظر املاء رشكة 2
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دلنى؟! «من وقالت: التحذر إىل فعادت ونهضُت. مكانى؟» عىل دلك من خربينى: ولكن لك،
أنك فعلمت موصًدا الليلة بابك وجدت ولقد تعرف! ال كلها الدنيا كأن سؤال! من له يا
«أحسنت، قلت: أقرعه». أن أستحيى فإنى ىل لتفتحه عنك أبحث فجئت هنا إىل خرجت
هذا «أَو قالت: النجوم!». ىل «لتعّدى قلت: «ملاذا؟». قالت: الصخرة». هذه إىل فتعاىل
بإصبعك إليه وأرشت نجًما عددت كلما ولكنك «نعم، قلت: جّدا!». جّدا كثرية إنها ممكن؟
هذا؟» «أصحيح قالت: عيناك!». إال األرض وال السماء ىف يبقى ال حتى واسترس اختفى

وجلست الصخرة، إىل ومضينا الليل.. بنات إحدى لخلتها حتى وتصفق تثب وجعلت
عدَّت كلما فاها ألثم وأنا النجوم تعد هى وانطلقت بذراعى وطوقتها ركبتى عىل وأجلستها
تلقى ثم شعرها وتنفض رأسها وتهز حارة مضاعفة تردها بلثماتى، فرحة وهى واحًدا،
متدل املرسل وشعرها السماء، إىل ووجهها العد، وتستأنف أخرى كرة ذراعى عىل بنفسها
خفافيش طرد حسنها سنى أن أدريه الذى ولكن كم! أدرى ال كذلك ولبثنا األرض. إىل

رأىس! ظالم ىف تمرح كانت التى خواطرى

الغريرة

ي��دوم ح��س��نً��ا أن ل��و ح��س��ن��ه��ا ي��ا ف��ت��ان��ة — ب��َى — ع��ش��اءً م��رت
ال��وج��وم ط��ول أض��ن��اه ك��أن��م��ا ب��دره ش��اح��ب س��اج وال��ل��ي��ل
ال��ه��م��وم ن��س��خ��ت��ه��ا ع��ي��ش أح��الَم أذك��رت��ن��ى ي��اًغ��ادة ف��ق��ل��ت:
ال��ع��م��ي��م؟ ال��ق��دي��م ال��ًش��ر ع��ال��م ف��ى ي��زل ��ا ل��مَّ ال��ح��س��ن ه��ذا أم��ت��ل
س��ل��ي��م؟ ق��ل��ب ك��ل ف��ي��دم��ى ي��رم��ى ص��ول��ة ذا «ك��وب��ي��د» ي��زل أل��م
ب��ال��ك��ل��وم؟ م��ق��ت��رنً��ا ت��ذك��ره ال��ذى ه��ذا ك��وب��ي��د وم��ن ق��ال��ت:
ك��ال��غ��ري��م! ال��ورى أك��ب��اد ب��ص��ي��د م��ول��ع ول��د ه��ذا ف��ق��ل��ت:
رج��ي��م خ��ب��ي��ث ش��ي��ط��ان ك��ل م��ن ب��اس��م��ه ع��ائ��ذة ف��ت��م��ت��م��ت

∗∗∗
ال��ن��ج��وم؟ ت��ع��د ذراع��ّى ب��ي��ن م��وه��نً��ا أب��ص��رت��ه��ا ه��ل ب��در ي��ا
ال��غ��ي��وم؟ ب��ك��ح��ل ع��ن��ا ش��غ��ل ف��ى ال��ن��ع��ي��م ذاك ل��ي��ل��ة ف��ى ك��ن��َت أم

ال��وج��وم! رغ��م أف��ش��اك م��ا ب��در ي��ا
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جوارها ىف

!… �ه �ت� �م� �ث� ول�
ن��ظ��رت��ى ول��ك��ن أك��ل��م��ه، ل��م
أم��ك؟ أي��ن س��اءل��ت��ه:
�ك؟ أم� �ن أي�

∗∗∗
ع��ادت��ه ع��ل��ى ل��ى، ي��ه��ذى وه��و
ي��وم ك��ل ت��ول��ت، م��ذ
�وم ي� �ل ك�

∗∗∗
ال��غ��ض��ون، وج��ه��ى م��ن ي��ب��س��ط ف��ان��ث��ن��ى
ذاك؟ ك��ي��ف ول��ع��م��رى
ذاك؟ �ف �ي� ك�

∗∗∗
ي��داه، وج��ه��ى م��س��ح��ت ل��م��ا ق��ل��ت،
ح��ي��ل��ة؟ ت��م��ل��ك «أت��رى
�َه؟» �ل� �ي� ح� أى
أب��ت��اه؟» ي��ا ب��ذا ت��ع��ن��ى «م��ا ق��ال:
أردت��ه» ش��ىء «ال ق��ل��ت:
�ه! �ت� �م� �ث� ول�
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القرب جانب من هاتف

ال��ح��ب��س��ا أح��ف��ل ال األرض، ت��ح��ت ف��إن��ى، ت��أس��ى وال ع��ل��ّى ت��أس��ف ال — َج��َم��اَل��َك3
ال��رم��س��ا أس��ك��ن أن ق��ط ظ��ن��ى ك��ان وم��ا ف��ج��اءة ن��اظ��ري��ك ع��ن ال��ردى ط��وان��ى
أم��س��ى!! وم��ا ال��ن��ه��ار ولَّ��ى م��ا ف��س��رع��ان م��غ��ي��ب��ه��ا ب��ع��ي��ًدا ش��م��س��ى ال��ص��ب��ى أران��ى
وال��ن��ف��س��ا واألن��ف ال��ع��ي��ن أوذى ف��أص��ب��ح��ت وال��ح��ش��ى واألن��ف ال��ع��ي��ن س��رور وك��ن��ت
ح��س��ا وال ش��ك��ًرا أول��ي��ك ال م��ت، وق��د ف��إن��ن��ى، ال��ح��ف��اظ، ل��ى ت��ت��ج��ش��م وال
ال��ش��م��س��ا ي��ح��ج��ب م��ن ال��ع��ي��ش ي��ت��م��ل��ى ف��م��ا ك��ّوة ك��ّل م��ن ال��ش��م��س إل��ي��ك وأدخ��ل
ه��م��س��ا ب��ى ت��ه��م��س ذك��رى ب��ق��ي��ت وإن ن��اه��د زه��راء ك��لُّ ع��ن��ى، س��ت��س��ل��ي��ك
ن��ف��س��ا ب��ه ط��ب��ت ك��ن��ت ق��د م��ا ف��ق��د ع��ل��ى وإن��م��ا، ع��ل��ّى، ب��ال��ب��اك��ى أن��ت ف��م��ا

رفيق

ش��ح��وب أل��ي��ف ال��م��اض��ى م��ن رف��ي��ق وذه��وب��ى ج��ي��ئ��ت��ى ف��ى ي��الزم��ن��ى
ح��ب��ي��ب ث��غ��ر «ك��ان» ع��م��ا ف��ي��ف��ت��ر ف��اح��ت��ج��ب» ص��اح ي��ا م��ت «ق��د ل��ه أق��ول
رق��ي��ب ع��ي��ن م��ن��ه ع��ل��ي��ه ب��أن ح��اض��رى ت��ن��غ��ي��ص م��ن��ه ب��ج��م��ي��ل وم��ا
ح��س��ي��ب ح��س��اب ي��ش��ك��و وال ش��ري��ك، ي��م��ض��ه ال «ح��اض��ًرا» ق��دًم��ا ك��ان وق��د

الفرق ما

أت��ن��ق��ل ج��اه��ًدا ف��ي��ه وأص��ع��دت ت��ت��وق��ل ت��ك��ن4 ل��م ط��وًدا ت��وق��ل��ُت
ت��ج��ل��ج��ل وط��وًرا ط��وًرا، ب��ه ت��ع��اوى ع��ب��ق��ري��ٌة» ج��نُّ��ه ق��واءٌ، خ��الءٌ،
ت��ح��م��ل��وا5 ال��ذي��ن ال��دن��ي��ا ع��م��ال��ق��ة ب��م��ث��ل��ه وج��ال��ت ص��ال��ت ك��م ال��الء م��ن

ْل. وتجمَّ اصربْ أى َجَماَلَك 3

«هى». تكن لم 4
بالجبال. يتقاذفون كانوا العمالقة أن األساطري وىف ارتحلوا. أى تحملوا، 5
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أت��م��ل��م��ل ال أش��ك��و وال وح��ي��ًدا، أروده ف��ك��ن��ت ت��ه��واه، ت��ك ول��م
أف��ع��ل؟ ح��ي��ن م��ع��ى ت��غ��ش��اه ت��ك ول��م م��وح��ش ج��د ب��ع��ده��ا م��ن غ��دا ف��ك��ي��ف

الفسطاط ىف

ال��خ��ف��ض ل��م��ؤت��ن��ف ذك��رى ول��ك��ن��م��ا ب��ل��دة أن��ت م��ا ال��ف��س��ط��اط ب��ل��دة أي��ا
ن��ق��ض ال��ى ن��ق��ًض��ا اإلن��س��ان وأن��ش��رك ح��ق��ب��ة األرض ف��ى ال��ل��ه ق��ض��اء ط��واك
ال��غ��م��ض ف��ى ت��م��ع��ن وه��ى ذك��رى، ل��ي��ح��ى ال��ف��ت��ى ج��اه��د ك��م��ا وأن��ق��اض، خ��ط��وط
ب��ع��ض��ى م��ن ب��ع��ض��ى وي��ل م��ن��ه��ا، وأه��ول م��ث��ل��ه��ا، ال��ن��ف��س وف��ى ح��ول��ى، م��ن خ��رائ��ب
ن��ب��ض��ى ي��ف��زع��ن��ى ك��ان ح��ت��ى ف��أق��ررت ن��ؤي��ه��ا، أدراس ب��ع��ض ن��ف��س��ى خ��ل��ت وك��م
ال��م��خ��ض؟ ش��دة م��ن ال��ل��ي��الت ت��ق��ص��ر وه��ل ق��ص��ي��ره ط��وي��ًال ل��ي��ًال ب��ه��ا ق��ض��ي��ت
وال��ع��رض ال��ط��ول ذو ال��ل��ي��ل ع��ل��ى ق��ص��ي��ًرا ألن��ث��ن��ى ك��ن��ت ه��ه��ن��ا ل��و أس��ف��ا، ف��وا
األرض! ح��ش��ى ف��ى وح��ش��ة ذا ت��ؤن��س��ى ول��م رق��ع��ت��ى، م��ن��ك خ��ل��ت ل��م��ا ألوح��ش��ت��ن��ى
وال��ق��ب��ض؟ ال��ب��س��ط ذو ال��ل��ه م��ن��ى أراح��ك ت��رى ي��ا أن��ت أم ل��ل��م��وت؟ آس��ف��ة أ

األىس

ب��اك��يً��ا م��آق��ّى، ج��ف��ت وإن ب��ق��ل��ب��ى، أزل ول��م ال��س��خ��ي��ن، ب��ال��دم��ع ب��ك��ي��ت��ك
ل��ي��ا وال ع��ل��ي��ك ت��أس��ى وري��ح��ان��ه��ا روح��ه��ا ك��ن��ت ال��ت��ى ال��دن��ي��ا أرى ول��س��ت
ال��ص��وال��ي��ا ال��ق��ل��وب م��ه��واه��ا ي��ب��رد ع��ب��رة ال��ع��ي��ن ت��ذرف أن األس��ى ول��ي��س
دام��يً��ا ح��م��ًرا األح��الم وت��ق��ل��ي��ع��ك وح��س��رة، ول��ه��ف، ع��ط��ف، ول��ك��ن��ه
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صورتها

وال��ص��در وال��رأس وال��ع��ي��ن��ي��ن ال��ث��غ��ر م��ن س��اك��ن ت��ح��رك ح��ت��ى ت��أم��ل��ت��ه��ا
ال��م��زرى! ن��ت��ن��ه م��ن األن��ف وي��س��د ب��ل��ى! وج��ي��ف��ة؟ ق��ي��ًح��ا؟ ال��ح��س��ن ه��ذا أي��ص��ب��ح
س��ح��ر وم��ن م��س��ت��ح��ي��ر ش��ب��اب وم��اء ق��وى م��ن ك��ان م��ا ك��ل ص��دي��ًدا وي��م��س��ى
ب��ال��ن��ح��ر! وي��ل��ص��ق ج��ف��ن��ي��ه��ا وي��ك��ح��ل وج��ه��ه��ا ي��ع��ف��ر ل��ل��ب��وغ��اء ب��ؤس ف��ي��ا
ال��ن��خ��ر! األع��ظ��م م��ن ك��وًم��ا وي��ت��رك��ه��ا ب��ح��س��ن��ه��ا ال��ل��ي��ال��ى، ي��ق��ت��ات، ول��ل��دود،

الخيال شؤم

ويُ��ع��ن��ق6 ال��خ��ي��ال ش��ؤم ب��ى ف��ي��وض��ع ال��ص��ب��ى م��ي��ع��ة ف��ى ال��ح��س��ن��اء رون��ق أرى
ال��م��وف��ق ال��ح��م��ام غ��ول غ��ال��ه��ا وق��د م��رّم��ًة ال��ت��راب ف��ى وي��ش��ه��دن��ي��ه��ا

ميتة تخيلتها شبابها ريعان ىف حسناء رائت كلما أنى واملعنى الرسعة. من رضبان واإلعناق اإليضاع 6
جيفة. صارت وقد قربها ىف مدرجة
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النجاح

العقل. ضعيف رجل كذا بمدينة كان ألرويه: اسمه أذكر ولست الروس، كتاب أحد قال

عقله.. وغلظ ذهنه بتخلف والتحدث أمره ىف الخوض عن يمسكون ال الناس وكان
هداه حتى فكره يعمل يزل فلم فيه، الناس رأى يغري أن وأحب وساءه، ذلك فكَربُه
ورغبته.. غايته له ويحقق أمنيته يبلغه بأن خليق هو ما إىل والتدبر التفكري طول
فإذا ويستجهله. رأيه يستسخف وإخوانه معارفه من واحًدا لقى كلما صار أنه وذلك
وال معنى فيه ليس سخيف كتاب هذا له: قال يستجيده أنه ورأى كتابًا أمامه ذكر
عرصك عن تخلفك عىل فيه برأيك لتدل وتستجيده تستحسنه إذ وإنك محصول، وراءه
واالغتماض بالتنقص له انربى منه مسمع عىل صورة أحد امتدح وإذا عنه. وتأخرك
أنك لتثبت لها وإكبارك إياها بمدحك وإنك يستجاد، ىشء الصورة هذه ىف ليس قائًال:

عرصك. عن متأخر
العقل بضعف، ويتهمهم الناس يستحسنه ما كل يستهجن صاحبنا ظل وهكذا
من وأجّد اآلراء من عليه عّفى ما وبجهل الزمن عن والتخلف بالقصور ويرميهم
وإن عقله أكربوا حتى وعثراتهم سقاطهم من خجلون وهم عنه فيمضون الحقائق،

جرأته. وراعتهم وقاحته أفزعتهم
أن وسأله استكتبه جريدة صاحب أن إليه قصد ما ىف صاحبنا نجاح من وبلغ
وهى لنفسه رسمها التى خطته عن يحد فلم واالجتماع! والفنون األدب ىف بارائه يوافيه
أنتجها التى اآلراء أحدث عىل االطالع وعدم بالتخلف مستجيديه ورمى عمل كل تنقص

الفنيني. وسائر واملصورون واملؤلفون الكتاب إهمإلها يملك ال قوة فصار العرص!
نرد ولم النجاح. أرسار من رس عىل بها القارئ يدل أن القصة واضع أراد وقد
النجاح وسيلة وأنهما الحياة ىف الزمان والتبجح الدعوى أن إىل نذهب أن بإيرادها نحن
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ولكنه، ومزيته، فضله له حسن ىشء الحياء إن نقول أن أردنا ولكنا سواهما، وسيلة ال
أهل هو بما ويظفر بحقه يفوز أن شاء إذا املرء يخلعه أن يحسن ثوب ذلك، عىل
االضطالع عىل وأقدرهم وملكات مواهب وأكثرهم استعداًدا الناس أقوى تكون فقد له.
ثمرة تجنى أن الحياء ويحرمك املساعى، وجالئل األمور بخطريات والقيام باألعباء
يملئون الناس أن إال نتيجة، أو الحياة ىف معنى الخجل ىف وليس غرسك. وزهرة تعبك

مرتدد! وأنت ويتقدمونك بالباب، واقف وأنت ويدخلون جائع، وأنت بطونهم
إليها، الناس يرفعك لم تستحقها، التى املنزلة دون نفسك أنزلت إذا أنك واعلم
ألن وراءها، هو ما إىل ويزحزحونك أيًضا دونها هو عما يدفعونك أنهم الظن أغلب بل
مجاًال واإلنصاف للعدل يدعان ال والتنازع والجهاد شديد، الحياة طيبات عىل التزاحم
فإنه باالستحياء، لك وينصحون والوداعة بالرتفق عليك يشريون من تصدق فال للعمل.

األنصباء. من تستحقه ما إلحراز السعى من خجل وال الحق ىف حياء ال
بالتقاعد! عليك فأشاروا بالسبق يستأثروا أن أرادوا النصحاء هؤالء وأحسُب
عن تعلن كيف الدول إىل ترى ألست والقناعة! الزهد لك فزينوا بالفوز ويستبدوا
والخسائس؟ واملقابح الرذائل كل أوتيت قد وهى ومميزاتها صفاتها ومحاسن فضائلها
بالحقد الصدور فائرة وهى املنازع ورشف املقاصد ونبل العقل سمو تدعى وكيف
مطامعها شعاب شاغل وهو الغري يد ىف عما والعفة بالزهد تتظاهر وكيف والضغينة؟
وإيثارا لبرش وحبا العالم أمم عىل عطًفا تفيض أنها تزعم وكيف آمالها؟ جو ومالئ
تباهى وهى رقى حركة كل تقاوم وكيف واالحتقار؟ الكره قلبها أكل قد وهى لخريه،
وهى الرفعة وأنجاد الرقى تالع من تسنمته بما تفاخر كيف الجديدة؟ اآلراء مولد بأنها
تظلم وهى والعدل الحق بمبادئ تتشدق وكيف الشعوب؟ أصغر وراء رجليها تجر
وتنقض عهد كل ىف وتفجر حرمة كل وتنتهك حريتهم وتسلبهم وتسرتقهم الضعفاء
وال ويصدقونها فتنتها وتسحرهم الخالبة الدعاوى هذه يسمعون والناس وعد؟ كل
هذا كان وإذا اللسان!! به يجرى ملا تكرتث ال اليد أن إىل — نبهتهم ولو — ينتبهون

الحق؟ ىف الجرأة مقدار يكون أن ينبغى عىس فماذا بالباطل التبجح مبلغ
وتقسم واألمم الناس أقدار تزن شعرية تغل ال موازين الدنيا هذه ىف كان لو
الحياء واطِّراح باملغامرة النصح إىل حاجة بنا عادت ملا والقسطاس بالعدل الحقوق
دون وحدك بتقديرك رهن تستحقه ما ولكن والخمول، التقاعد غبار ونفض والخجل
ألن خصمك نقول — خصمك إلنصاف موكوال أمرك تدع أن الحمق أفحش فمن سواك.
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النجاح

سبقك أو بىشء وفوزك إال أحد من وما — الحقيقة عىل خصوم األمم وكل الناس كل
إذا عليه بالقوة ومغالبتك عنه ورصفك فيه مغالطتك إىل مضطر فهو إياه يحرمه إليه،
ألن استحقاقه، يكون الجهود من يبذله وما املرء سعى قدر وعىل الحيلة.. معك تجِد لم
يمأله أن فمه ويفتح يقعد من أحق وما والتواكل، النوم ال والجهاد الحركة هى الحياة

ترابًا!! الزمان
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الثالث الفصل

العربية اللغة شكسبريىف

(١) البندقية تاجر

الخطأ، من أمره ىف الناس ركب ملا عنه اإلجابة إىل بالحاجة نحس سؤال االبتكار؟ هو ما
بىشء املرء يأتى أن االبتكار من يفهمون صاروا حتى الوهم، من فيه عليهم ودخل
فإذا يكتنفه. الذى الحارض وبني بينه نسب لحمة وال بالقديم له قربى صلة ال جديد
ال الذين منهم الخواص وعامة القراء جمهور توقع مبتكر، كاتب أو شاعر «فالن» قيل
أو الشاعر يفجأهم أن — النظر ىف والتدقيق البحت ىف بالتقىص ما، لسبب لهم، ِقبل
وذهبوا النبات! عن اإلنسان اختالف به سمعوا أو قرءوه ما كل عن يختلف بما الكاتب
مما إال بيته خيوط ينسج ال «كالعنكبوت يكون بأن الكاتب أو الشاعر هذا يطالبون

أمعاؤه». إياه تؤتيه
أن وأرادوا الناس نحته للفظ تكرتث ال وهى مرسفة، غري مقتصدة الطبيعة ولكن
الفردية الحياة ضيق له يتسع وال وسننها قوانينها يخالف معينًا معنى منه يفهموا
وتعجبنى دينًا. أكربهم الشعراء أعظم تجعل أن إال تأبى فهى الشخصية. اآلجال وقُرص
وعنفوان املعركة، إبان ىف البطل بظهور قومه ىف الشاعر نبوغ فيها شبه ألمرسون كلمة
وليس التشبيه مفاد هذا ولكن بحروفه قاله ما فأسوق كتابه أمامى وليس الوعكة.

الشائع. الخطأ إصالح وعىل الواقع حقيقة تصور عىل منه أعون
بأدوات األحوال، ولظروف ومعارصيه، سابقيه من لغريه مدين البطل أن فكما
الخواطر وبتمركز الحماسة نار وبإلهاب أساليبها من وبجانب الحرب وبمادة القتال
عىل به واالنتفاع كله، لذلك استخدامه حسن ىف فضله يكون وإنما شتاتها، واستجماع
وىف وترصيفها، الجهود توجيه ىف وأستاذيته حذقه وىف بالنجاح، وأكفله وجه أصلح
الشاعر عىل ليس كذلك — الجذب قوة َمن رزق بما النفوس عىل االستيالء عىل قدرته



الهشيم حصاد

منحوتًا، والحجر مهيأ، الطني يُلفى وإنما بضاعته، العدم من ويوجد مادته يخلق أن
ىف قيمته ليست بناءً وجد مما لك ويخرج بذاك هذه عىل فيشيد مرصوصة، والقاعدة

واإلحاطة. املدى وبعد األفق اتساع مبلغ ىف بل النظائر انقطاع
مادته يخلق أن فرد كل عىل كان أنه لو تكون اإلنسان حال كانت عساها وماذا
فيها تضيع أحد، بها ينتفع ال تجارب تكون حياة كل إذًا كانت يستخدمها؟ التى
الحظ لحسن الطبيعة ولكن الجماعة. عىل وال الفرد عىل عائدة فيها تكون وال األعمار
قوى من مستلخصًة إال للفرد بالعظمة تسمح وال وترفضها الضيقة الفردية هذه تأبى

جهودها. عىل وقائمًة الجماعة
تُزخر لم الطبيعة أن لو أيًضا أمرسون يتساءل كما يستطيع شكسبري كان وماذا
وهيوود وديكر وشابمان وجونسون وجرين ومالون كيد تخرج ولم الحياة تيار له
يكن لم لو يصنع كان ماذا بل وفلترش؟ وبومنت سنجر وما وفورد وبل ومدلتون
كل قبله تكدست قد تكن لم لو بل الجمهور؟ هوى عىل مستوليًا ظهوره عهد ىف املرسح
مؤلفيها أو واضعيها أسماء الزمن حفظ وال تاريخها أحد يعرف ال التى الروايات تلك
ويحّور شاعر كل منها يأخذ للمسارح خالص ملك وهى زمنًا ظلت والتى منقحيها، أو

زمنه؟! واستوجب قلمه شاء كما فيها
حسن من يكون الذين األفراد لنوابغ التأليف حقوق حفظها مع بالطبيعة وكأنا
أن تحب ال بها كأنا — والظلمة االستيحاش عصور انقضاء بعد يظهروا أن طالعهم
تاريخ هو ذلك مع الشعر فن تاريخ ولكن فضلها. تسلبها أو حقها الَجماعة تغمط
شكسبري فضل من شيئًا يعزو أن له يخطر الذى ومن الجماعة. حق عىل الفرد لجور
الجماعة فيها تشرتك أغانى األول الشعر كان لقد غريهم؟ إىل إيسكيالس أو هومر أو
ىف وينشد اجتماعية ظروف ىف ينظم — استقراؤنا صح إذا — الشعر وكان كلها..
وكانت واحًدا، شيئًا واملوسيقى والغناء الرقص وكإن كلها، العشرية أو القبيلة اجتماع
يكن ولم الفكر، من عنها التعبري إيجاد إىل أسبق العاطفة كانت إذ شأنا أقل األلفاظ
أن أحس ملا يظَهر الفرد أخذ ثم البرش.. تاريخ من الدرجة هذه ىف معروًفا التأليف
ظهوره قدر عىل وصار عقليّا، استقالًال له وأن وحده به خاصة وخواطر عواطف له
قصيدة لسماع تجتمع طائفة صارت حتى أثرها وغموض الجماعة اختفاءُ واستقالله
املؤلفة هى العرص من خال فيما كانت أن بعد فيها أثرها تحس ال وهى تُغنى أو تُنشد

والحكومة. السياسة رجال مع كشأنها ذلك ىف شأنها لها،

24



العربية اللغة ىف شكسبري

ال ولكنها النفسية، حالته ىف للشاعر مشاركًة زمنًا تظل الجماعة أن ىف ريب وال
يستمد زال ما كان وإن — إليها يوحى ويروح املاهر الفنىُّ باألمر يستبد أن تلبث
كما مشاعرها راقد فيها ويحيى النفسية الحالة هذه مشاطرته عىل ويبعثها — منها
املدنية فإن طبيعى تطور وهذا — الكهف أركان بأصدائه فتتجاوب الصوت املرء يرسل
أن بعد الجماعة، حياة ىف الثقل مركز انتقل ومتى األخصاء. أى عمل» له «كّل معناها
كانت وإن يزول ال الجماعة أثر ولكن األدبى، املركز معه انتقل سياسيّا، تأليًفا تتألف
جيل بعد إال األثر هذا مبلغ تقدير إىل التفطن أحد يحسن ال وقد تحسه، وال تدريه ال

أجيال. أو

لغتنا إىل نقلها التى البندقية» «تاجر رواية عىل للكالم التوطئة سبيل عىل هذا قدمنا
عطيل أو هللا عطاء رواية نقل ما ذلك قبل ومن املعروف. الشاعر مطران خليل األستاذ
عىل له مشكور لطماح وإنه القراء، يعرف كما كذلك لشكسبري وهى يسميها أن آثر كما
التى السخيفة الفاترة والقصص الروايات إىل اإلسفاف عن محمود وتسام حال، كل

املساكني. شبابنا بعض برتجمتها كلف والتى الغرب مطابع تخرجها
للغة خدمة حلها ىف يفكر أن رأى ذى بكل يجدر معضلة مسألة هناك ولكن
صفحات إال النثر من فيها وليس شعر كلها شكسبري رواية أن ذلك نفسها: العربية
وعلة مفهوم لغرض حني إىل حني من أشخاصه بعض ألسنة عىل يجريها معدودة
فاتحتها من كستها النثر من حلة البندقية تاجر رواية عىل أسبغ األستاذ ولكن واضحة.
وأشد أعوص نحن نراه مشكًال الطريقة بهذه وحل بيتا، عرش بضعة عدا ما ختامها إىل

الوجه. هذا عىل يحل أن من تعقيدا
ترجمه الشعرية، الرتجمة جانب إىل هناك، تكون أن يجب بأنه يقولون ممن ونحن
ىف الدقة إىل أدعى كان وإن النثر، ألن الشعرية الرتجمة جانب إىل ونقول حرفية.. نثرية
هذه وليست الشعر، مزية من الرواية يجرد األصل، ىف بما االحتفاظ عىل وأعون النقل
ملا شعًرا أو نثًرا الكالم تسوق أن يستوى كان ولو وزن. لها يقام ال التى بالضئيلة
ولكن فيه، مزية وال له معنى ال اختياريّا قيًدا الشعر لكان بل الشعر إىل الحاجة نشأت
عواطفه وتدفقت إليه سبق ولكن اإلنسان، يخرتعه لم بذاته قائم فن الشعر أن الواقع
اإلنسان صار مذ اإلنسانى الجنس مع ونشأ أوزانه، عىل — شعر كل ىف األصل وهى —

اجتماعيّا. حيوانًا
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كيف ولكن شعًرا. ترجمته وجوب ينفى ال نثًرا أخرى إىل لغة من الشعر فنقل
شكسبري لشعر تختار البحور وأى اإلشكال. محل هو هذا العربية؟ لغتنا ىف ذلك يكون
سلس بحر وهو املرسل الشعر الغرب لغات ىف يستخدمون إنهم الروائيني؟ من وغريه
الشعر وبحور القافية. قيد من إطالقه عن فضًال مقاطعه يحس القارئ يكاد ال التدفق
«لرييك» لفظة الغرب ىف عليه يطلقون ما أو الغنائى للشعر تكون ما أصلح العربى
التمثيىل والحوار عليه. املوسيقية غلبة لفرط التمثيلية الروايات لحوار يصلح ال وهو
أضف سواء. ىف يظهر كما املوسيقى التوقيع فيه يظهر ال لني بحر إىل يكون ما أحوج
بنفسها قائمة ذاتها ىف تامة «وحدة» العربية القصيدة ىف الشعر من البيت أن ذلك إىل
يربطه وليس النحو، معانى عىل ببعض بعضه الكالم وتعلق اللفظى التأليف حيت من
أو البيت كذلك وليس املعنى.. إال — ىشء ربطه إذا — األبيات من وبعده قبله بما
عىل مشتمًال يكون أن فيه يجب وال بوحدة ليس هناك فهو الغربى، الشعر ىف «السطر»
عدة الواحدة الجملة تستوعب ما وكثريًا اللفظى، التأليف حيت من تامة جمل أو جملة
وواضح اآلن. إىل عسري العربى الشعر ىف ذلك مثل وإمكان متالحقة. «أسطر» أو أبيات
شبيه جديد بحر اخرتاع تستوجب شعرا وأمثاله شكسبري ترجمة أن بينا ما موجز من
إىل هو كما وحدة السطر أو البيت يكون أّال وتستدعى يسمونه، كما «األبيض» بالوزن
من معنا فليفكر منه. والتحرر صدعه يسهل مما قيدها ألن القافية إىل نرش ولم اآلن.

أحد. كل يعنى وهو — األمر يعنيهم

(٢) البندقية تاجر

مال ذات فتاة أن محصلها إيطاليا ىف األلسنة عىل جرت أحدوثة القصة هذه «أصل
ملك نفسها إىل فخطبها أبوها عنها مات الزاهر، كالكوكب وعقل باهر، وجمال وافر،
شاب إىل أميل نفسها وجدت ولكنها خطبها. ممن النبهاء جملة ىف أراغون وأمري مراكش
صديق بضمان إليها الزلفى ىف أنفقه الذى املال استدان رأسها مسقط من الحال رقيق
هللا الفتاة فاستخارت صدره. لحم من رطًال املال ذلك أقرضه الذى لليهودى رهن له
األول ىف جعلت ورصاىص. وفىض. ذهبى. صناديق: بثالثة أمرها وناطت مستقبلها ىف
«األخري» اختار ومن رسمها. الثالث وىف أبله، هزأة رأس الثانى وىف ميت، جمجمة منها
الفتاة حبيب أن أمثالها: ىف عادة يجىء ما الحكاية هذه ىف جاء وقد حليلة. له أصبحت
لليهودى ضمانه تبعة من صديقه إلنقاذ واحتالت به ففرحت الصواب ألهم الذى هو

املرابى». عىل وقضت قانونى عالم بزى تزيت بأن
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واحدة، قصة تكن لم ولكنها إيطاليا. القصة مصدر فإن املرتجم األستاذ صدق
مصادر خمسة من بينها وألف شتاتها هو جمع قصص عدة بل شكسبري، جعلها كما
وفيها بالالتينية، حكايات مجموعة وهى رومانورام» «جستا أولها الرشاح، يظن ما عىل
«آل وثانيها الحيلة. بنفس الضمان رشط من والنصول اللحم ورطل الضمان قصة
الضمان، حكاية عن فضال فيها، وردت القصص من طائفة كاألوىل وهى بيكورونى»
مقابلة ىف يريد يهودى عن فصل وفيه لسلفني «الخطيب» وثالثها الخواتم. تبادل حادثة
وفيها البندقية» يهودى جرنوتوس «قصة ورابعها مسيحى. رجل لحم من رطًال دينه
وخامسها اللحم. رطل لقطع استعداًدا سكينه» «يشحذ اليهودى أن سبق ما عىل زيادة
أن وذلك اليهودية، وجسكا املسيحى لورنزو لعالقة نظري وفيها ملارلو، مالطة» «يهودى
املعروف ومن ألجله. وتتنرص مسيحيّا تحب ابنة له مارلو، رواية ىف اليهودى، براباس

شكسبري. حياة صدر ىف كبري تأثري له كان مارلو أن
ومهما عليها. اطلع قد شكسبري يكون أن يعقل ال عديدة أخرى مصادر إىل هذا
حكايته. يخلق لم شكسبري هوأن فيه الشك إىل مجاز ال الذى الثابت فإن األمر من يكن
وحده؟ تبوأها التى منزلته من ويطأ الشاعر قدر من يغض وكيف هذا؟ قيمة ما ولكن
ينالها وال حرص يأخذها ال التمثيلية للروايات تصلح التى والحكايات القصص إن
أن يستطيع أحد كل ليس ولكن جميًعا، طريقنا ىف ملقاة كالحجارة وهى حساب.
أن إال عليه فما ذلك ىف يشك أحد كان فإن البندقية. كتاجر رواية إحداها من يخرج
قريبة شكسبري رواية وتلك واحد، كتاب من أكثر ىف موجود القصة أصل هذا يجرب!
قدرة إىل عجزه ليقيس مثلها رواية هو وليضع وتلك هذه فليأخذ شاء، ممن املنال

وعبقريته! شكسبري
إال الرش أو الخري خصال من خصلة من ما أنه ىف ومزيته شكسبري فضل وليس
من بأدق يصور ال فتقول الطمع «تجد املرتجم: األستاذ يقول كما أو تصويرها، أحسن
وفالن بفالن كأننى فتقول الحقد تلمح هذا. لكان رجًال تمثل لو فتقول الجبن تجد هذا.
هذا األجزاء الثالثة من فاجتمع قلبه، ىف الذى الحقد من جزء عن كلٌّ كشف وقد وفالن
إلظهاره شكسبري تصدى ما كل ىف الحكم وهكذا األتم. النوع بل الحقد، من التام النوُع

البرشى». بمظهره
الفضائل فيها مرصوفة خزانة ليست اإلنسانية النفس ألن كذلك األمر ليس نقول
من إحداها تنتزع أن تستطيع بحيت الكتب ترصف كما — الصفات أو — والرذائل
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النفس وإنما أخواته. وبني بينه صلة ال بذاته قائم يشء كأنها تصورها ثم أخواتها بني
تفاعل من الحادث الخلق رسم ىف املزية كل واملزية والعواطف. الغرائز لتنازع ميدان
ىف شيلوخ لذلك مثًال خذ والنشأة. البيئة ومؤثرات والصفات والعواطف الغرائز هذه

البحث. مدار عليها والتى كالمنا موضوع هى التى الرواية هذه
ىف يعانيه اليهودى كان ما يعرف ال الذى ذا ومن — الوسطى القرون ىف يهودى
يحرق بأن جلدته، أبناء ككل عمره، من ساعة كل ىف مهدد — املظلمة؟ العصور تلك
لحسن نجا، وهبه وعياله.. بلده عن ويرشد ُوتنفى ماله وتُنهب عليه يُسطى وأن حيا
يكن ولم واللعن. والرضب والسب االمتهان من بمنجاة ليس فهو ذلك، من طالعه
العقيدة حيث من تسامًحا أكثر وال غريهم، ألديان ومقتًا تعصبًا أقل ذاك إذ اليهود
الحرماُن يضطرهم سلطان. وال لهم حول ال الذين الضعفاء كانوا ولكنهم والجنس،
بدع وال املال.. اسرتباء عىل همهم يقرصوا أن لغريهم املباحة االجتماعية األعمال من
وأن بالخنوع يتظاهر أن اإلنصاف، من واليأس االضطهاد طول من شيلوخ، تعلم إذا
من باملعسول إال لسانه يُجرى وأّال وتحفز مقت من عليه ينطوى ما يكتم وأن يداجى
النزوع من أضالعه عليه ُضمت وبما نفسه بمرارة واشية كلمٌة منه تفلتت وإذا األلفاظ.
الحوار هذا انظر والغارب. الذروة ىف خصمه من فمسح عاد الظلم، هذا عىل التمرد إىل
بنية للقارئ يليح أن شكسبري به أراد كأنما والذى منه، االقرتاض طلب استدعاه الذى

االنتقام. وإرساره اليهودى

أعماىل عىل (املصفق) الريالتو ىف قرعتنى ما كثريا أنطونيو! سنيور «يا شيلوخ:
كان إذ الكتفني؟ برفع أقابله وكنت صابًرا أبًدا ذلك احتملت ولقد ومراباتى، املالية
التى عباءتى عىل وبصقت العقور، والكلب بالكفر نعتنى وطاملا ألمتنا. شعاًرا الصرب
بك أن يظهر فاآلن ملكى. هو الذى ماىل أسرتبى ألننى ذلك وكل بيهوديتى، تنطق
ذلك. تقول أنت املال!». من مبلًغا نريد «شيلوخ! وتقول: إىل تأتى معونتى: إىل حاجة
عتبة عن الغريب الكلب تطرد كما برجله ورضبنى لعابه، لحيتى ىف أفرغ من يا أنت
الكلب.مال؟! «أعند أقول: أن ينبغى أال لك؟ أقول أن ينبغى فماذا طلبتك. بيتك:املال
العبد بلهجة وأقول أنحنى أن عىل يكون دوقى؟»،أم اَالف ثالثة الكلب يُقرض أن أيمكن
األربعاء يوم وجهى ىف بصقت لقد الجميل! سيدى «يا الهامسة وذلته الخافت وصوته
هذه بحق فوفاء اَخر، يوًما الكلب ودعوتنى كذا يوم برجلك رضبا وطردتنى املنرصم،

املال!!» من القدر هذا سأقرضك املكارم
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ثانيًا، وجهك ىف أبصق وأن أخرى، مرة كذلك أسميك أن املحتمل «من أنطونيو:
به تجامل كأنك تقرضه فال املال هذا مقرًضا كنت فإذا أيَضا. برجىل أطردك وأن
إذا حتى عدوك أقرضه ولكن العاقر؟! املعدن تستولد الصداقة كانت ومتى صديًقا.

العقوبة. إلزامه من حل ىف كنت الوفاء ىف قرصَّ
أنىس وأن حبك، أنال وأن لك صديقا أكون أن أرتد تعصف! كيف «انظر شيلوخ:
الربا من دانًقا أتقاضاك وأال الراهنة، حاجتك لك أقىض وأن بها، لطختنى التى املعائب

إىل!!». تستمع أن تأبى ذلك ومع ماىل، عىل

يطمنئ ناحية كل من الغدر ويتوهم ىشء، كل يخىش الظن، سئ أيًضا لهذا وهو
يخىش تراه ولذلك نفسه، عليه أفسد املعاملة سوء ألن ببنته، حتى يثق وال غريُه، إليها
مسيحى لدعوة قلقه يكتم وال مؤامرة، أو اتفاٌق لونسلوت خادمه وبني بينها يكون أن

معه. يتعىش أن له
يذهب إذ — ابنته إىل ويطلب حب!». عن يدعوننى ال إنهم … أذهب؟ ملاذا «ولكن
بوجهها تطل أن ويحذرها بيته» «آذان يسميها التى والنوافذ األبواب إيصاد تحكم أن —
ويزعم البلهاء».. النصارى «أولئك يطوف إذ زمًرا أو طبًال سمعت هى إذا الكوة من
فيها ليس حياة من لها فيا مسرتيبًا. يراقبها أن عادته من كأّن يعود أن يلبث ال قد أنه

الطمأنينة! من ذرة
األخالق قانون حإل لقد حتى والسجود، سواء عنده املال حب الذى للمرءُ وإنه
كان ولنئ اقرتض! إذا الوفاء عىل قادر أى طيب» «رجل فأنطونيو ماليا! قانونًا عنده
ويسقط ربح بال املال يقرض أبله «ألنه له كرًها أشد فهو لنرصانيته أنطونيو يكره
يصيح: وجعل به فرت ملا وابنته املال بني سوى ولقد البندقية». ىف بيننا هنا الربا قيمة
املاىل حب ولكن املتنرصة!». دنانريى وا نرصانى! مع فرت وابنيتاه! دوقياتى! «بنيتى!
الجنون: مثُل املال خسارة من وبه فرصخ لألبناء، االَباء حب غريزة عىل حتى ى عفَّ

املاستان!». أذنيها وىف قدمى عند ميتة بنتى «ليت
واحتج االنتقام، إىل نفسه فنزعت والتحقري األذى صنوف من القاه ما به برح وقد
إحساًسا ألنطونيو مقته مرارة ىف بأّن القارئ يُشعر مقنًعا فصيًحا قويّا احتجاًجا له
عن االنتقام ىف الرغبُة تنفصل تكاد وهل املرارة. بهذه ممتزًجا بالعدل عميًقا قويّا
هذه تحت املتمردة الروح هذه عىل عطًفا ليحس املرء إن الظلم؟ بوقع املتغلغل الشعور
مسوغ، بال االستثارة تكرر من األلُم الجنون إىل استفزها روح — «اليهودية» العباءة
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وكأن القانون. طريق عن االنتقام إىل بااللتجاء الظلم ثقل اطراح معالجة إىل ودفعها
عىل رّدا البديعة العبارة هذه لسانه عىل أجرى حني العطف هذا إثارة أراد شكسبري

أنطونيو. لحم من بضعة تفيده ماذا سأله إذ النرصانى بسانيو

تصلح لم إذا انتقامى لغليل قوتًا بها وحسبى للسمك! طعًما منها «أتخذُ شيلوخ:
من وسخر مليون، نصف اكتسابى دون وحال التحقري، عىلّ جلب لقد اَخر! لىشء قوًت!
عىلّ وألهب أصدقائى وفرتَّ أعماىل، واعرتض قومى، وامتهن بمكاسبى، وهزأ خسائرى
وأعضاء يدان لليهودى أليس عينان؟ لليهودى أليس يهودى؟! أنى دافعه؟ وما أعدائى.
نفس يجرحه أال النرصانى؟ كطعام طعامه أليس وعواطف؟ ومودات وحواس وجسم
الصيف ىف والربد الحر عليه ويكر الدواء؟ نفس ويشفيه األدواء؟ عني وتصيبه السالح؟
نضحك؟ أال جمشتنا وإذا ندمى؟ أال شككتنا وإذا بسواء؟ سواء كالنرصانى والشتاء،
مشبهوكم فنحن الباقى ىف مثلكم كنا وإذا نثأر؟ أال اذيتنا وإذا نموت؟ أال سممتنا وإذا
يهودى إىل نرصانى أساء وإذا االنتقام! نرصانيّا؟ اذى إذا اليهودى جزاء ما هذا! ىف
بالنذالة لعامل وإنى االنتقام! إنه النصارى؟ سن ما عىل جزاؤه يكون أن ينبغى فماذا

عليكم».1 تلقيته الذى الدرس أحذق لم أنا إن األمر وسيفدح تعلموننى، التى

الذكاء، كامن وتبعث املواهب راقد تنبه أن االنتقام طلب ىف الحدة هذه بمثل وجدير
الدامغة بحججه خصومه بكالم يعصف القلب ساهد الذهن متحفز شيلوخ ترى ولذلك

الدوج. يفحم كيف انظر وأساليبهم. مبادئهم مثال عىل املحتذاة

ترحم؟! ال وأنت ترجوها أن لك يجوز رحمة «أى الدوج:
كثريون أرقاء لهم من بينكم إن ّرشا؟! أصنع لم وأنا أخىش عقاب «أى شيلوخ:
أيمانهم ملكت مما ألنهم مذلة حقرية أعمال ىف وبغالهم وكالبهم كحمريهم يستخدمونهم
ما تحت عرًقا يتصببون ملاذا ورثتكم؟ وزوجوهم «أعتقوهم لهم: أقول فهل بالرشاء.
وبكذا بكذا حلوقهم ولتنعم كأفرشتكم. وثرية أفرشتهم لتكن األثقال؟ من به يوقرون
رطل إن أجيبكم! وكذلك ملكنا»، األرقاء «إن ألجبتم: هذا لكم قلت لو األطعمة؟» من
أبيتم فإن منه! ىل بد وال ىل وهو غال. بثمن ابتعته قد أنطونيو) (من أطلبه الذى اللحم

اإلنجليزى. األصل عن نحن ترجمتنا من الرواية من املنقولة القطع 1
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الحكم! أطلب إنى وأعجزها! البندقية. أوامر أضيع وما لقوانينكم! فواخجلتا ذلك عىلّ
اَخذه؟» هل تكلموا!

رفضه كان هنا ومن يرحم. ولم طغى تمكن إذا املضطهدين، الضعفاء ككل وهو
كثرية. أضعاًفا مثله أو مضاعًفا دينه يأخذ وأن اللحم رطل عن ينزل أن أخرى بعد مرة
قومه يذكر ال صادقة. قومية نعرة منه تعجبك إلنسان وإنه بوحش! ليس شيلوخ ولكن
العامل إن بل شخصيّا للنصارى بغضه وليس املقدسة» «أمتنا بأنهم إياهم واصًفا إال
يذهب أن استهوالك ومع كله. الجنس مظالم ىف مترسبة عنده الفرد ومظالم جنىس. فيه
نعله عىل السكني شحذه واستبشاعك وميزانه، بسكينه مستعّدا املحكمة إىل شيلوخ
تنهار إذ تحس منه، الرغم وعىل هذا، كل مع — برشى إحساس كل من تجرد كأنما

مظلوم! الرجل كأن أمواله كل مصادرة املحكمة من ويخرج قضيته
الرائعة التامة الصورة هذه جانب وإىل شكسبري. صوره كما شيلوخ هو هذا

العريان؟ الحكاية هيكل منها أخذ التى املصادر قيمة تكون أن عىس ماذا البارزة
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الرابع الفصل

الفاضلة املدينة
ولسن! وتوماس مور! — ودرو

ويرى به ويتربم األمم نظام يتسخط كماىل فقل شئت إن أو حالم، رجل ولسن — ودرو
فهو صالًحا. فساده من يبدله وأن منه، يديل أن ويود البالء ورأس الرش أصل فيه
وبمؤلفه به يذكرنا ظريف لذيذ كتاب وهو «اليوتوبيا» صاحب مور توماس طراز من
والحرية والعدل الحق قواعد عىل العالم تنظيم إلعادّه املجهودات من ولسن يبذله ما
نعنى وإنما نتنقصه ال ألنا فيه العار الئمة نخىش وال ظريف» لذيذ «كتاب نقول —
من يضحك فكاهة إال يكون أن يمكن ال خلل من الدنيا ىف ما إصالح فرد محاولة أن
… تحقيق ىف األمل وتنشئ الرجاء تبعث جليلة فكاهة هذا عىل ولكنها — القدر جرأتها

املستحيل!!
عىل يتكون ولكنما واضع، وضع وال صانع صنع من ليس األمم حياة ونظام
عىل قائمة الحياة ألن ويتعدل يتحول وهو — املرجان كجزائر — واألحقاب األدهار

به. أشار أو هذا أراد هناك أو هنا إنسانًا ألن ال التغري، عىل مبنية التطور،
بحيت اإلدراك ولطف اإلحساس دقة من يكون رجل حني إىل حني من يظهر وقد
الذى هذا عن العبارة فيعالج الحياة مجرى ىف التدفق واتجاه الزمن بتيار يشعر
من ويكون الحوادث. بلسان ينطق أن ويحاول مداركه، به وتعلقت مشاعره، تولته
هو وفهمه الصحيح، هو نطقه أن يحسب بحيث بالنفس االعتداد وفرط الخيال قوة

مور. توماس أيًضا ومنه ولسن النوع هذا ومن الصواب.
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االطالع أهل إال يعرفه فال الثانى أما الكفاية، فيه ما األول عن يعلمون والناس
باختصار. ترجمته هنا نورد ولذلك الواسع

انتقل ثم أكسفورد إىل وذهب العلمية، النهضة عرص ىف أى ١٤٧٨ عام ىف مور ولد
للربملان انتخب عمره من والعرشين الحادية وىف الحقوق. لدراسة لندن إىل عامني بعد
وبلجيكا) (هوالندة الواطئة البالد إىل أرسل ١٥١٥ وىف زمالؤه. به أحس أن يلبث فلم
وهناك الخامس. شارل اإلمرباطور رسل يفاوض وبروكسل أنفرس ىف شهوًرا وظل
مجلس رئيس صار ثم كتابه، أهدى وإليه جيلز بيرت صباه زميل والتقى «إرسم» عرف
الثامن، هنرى رجال أكرب مور صار ولزى الوزير سقط وملا ،١٥٢٣ عام ىف العموم

ذلك. ضحية فذهب رأيه عىل مور يشايعه فلم زوجته من يطلق أن امللك فأراد
ىف كانت كما ال تكون أن ينبغى كما الدنيا يصور أن كتابه ىف مور توخى وقد
ذلك ىف جاّدا مخلًصا وكان ذهنه. ىف هى كما الكاملة الفاضلة املدينة يصف وأن أيامه،
الحياة عىل للزراية ذريعة هذا من الرغم عىل كتابه اتخذ ولكنه مدلًسا، وال هازًال ال
زمانه، بأحوال اإلحاطة من فهمه ىف بد ال وبما بالغمزات غاص والكتاب االجتماعية.
روية إعنات إىل يحتاج ال بنّي واضح زمانه عىل وينعاه عرصه به يعيب مما كثريًا ولكن
تفتأ ال — يوتوبيا غري يعنى — األخرى األمم كل كانت «وملا قوله: ومن مراجعة. أو
كانت ما كائنة أمة يحالفون ال — يوتوبيا أهل أى — فإنهم تنقصها، أو املحالفات تربم
الناس بني تؤلف ال اإلنشانية روابط كانت وإذا الجدوى. عديمة رأيهم ىف املحالفات ألن

نفع». أو كبري عمل والوعود للعهود فليس
مور. حجة املحالفات ىف الزهد ىف حجته خالفت وإن ولسن يميل الرأى هذا وإىل
ناحية من جيلز وصديقه مور بني جرى حديث رواية عن عبارة الكتاب وأكثر
لبث أن بعد يوتوبيا من عاد رحالة وهو أنفرس، ىف صادفاه رفائيل يدعى ثالث وبني
يوتوبيا وحكومة السعيدة! البالد هذه وصف املؤلف وضع لسانه وعىل سنني، خمس بها
واليتهم ولكن أرسة ثالثني منهم الواحد ويمثل واحدة لسنة يختارون نفر من مؤلفة
غري كبرية، عليهم املفروضة وواجباتهم البالد. أهل من غريهم عن تميزهم ال الحكم

حياتهم. أساليب ىف سواهم عن يختلفون ال هذا مع أنهم
عن يقل ال عدد من تتكون وهى األرسة، أساسها يوتوبيا ىف االجتماعية والحياة
بعضهم نقل األقىص الحد عددهم جاوز فإذا عرش، ستة عىل يزيد وال أشخاص عرشة

أخرى. أرسة إىل
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ألن رشاء وال بيع عندهم وليس بينهم، فيما النقود يستعملون ال يوتوبيا وأهل
األمم مع االتجار ىف املال يستخدمون وإنما يشتهى، ما واجد امرئ وكل وفري الخري
والفضة، الذهب من تصنع وأتفهها األشياء أحقر ولكّن ثمينة معادن وفيها — األخرى
عىل يقبلوا أو املعدنني بهذين الناس يزهى ال حتى األرقاء بها يقيد التى األغالل وكذلك

احتجانهما!
من يُتخذون واألرقاء أفالطون، جمهورية ىف هو كما مباح يوتوبيا ىف واالستقرار
يقومون وهم بانتجاعها، يوتوبيا ىف الحياة مزايا أغرتهم الذين األغراب ومن املجرمني
يذبحوا أن يرتضون ال يوتوبيا أهل ألن القصابون، منهم ويكون القذرة الدنيئة باألعمال
ولد ما خري من هى التى بالرحمة اإلحساس يبلد أن شأنه من الحيوان ذبح ألن املاشية
العيش يساهمه عليل سقيم برشيك حياته ترتبط أن ملتزوج يسمحون وال اإلنسان، مع

محامون!! عندهم وليس قليلة وقوانينهم اللحُد، أحدهما يغيب حتى
التأهب رضورة إىل يذهبون يوتوبيا أهل جعل فقد الحرب، أمر مور يغفل ولم
تجتنى ثمرة أو يجتبى، مجًدا الحرب ىف يرون ال أنهم غري ذلك، الحال استوجبت إذا
أو جارتها عىل أمة اعتدت إذا يقاتلوا أن الواجب عليهم يفرضه مما أن ويعتقدون
ىف يزالون فال أعدائهم عىل داميًا نًرصا يحرزوا أن ويخجلهم تجارتها، إكساد حاولت
يذيعوا أن فعليهم بد القتال من يكن لم وإذا خصومهم، عىل وإبقاء رفق أهل الحرب
الحرب». نار أوقدوا ممن وغريه األمري يقتل ملن العطاء «بإجزال الوعد العدو بالد ىف
عن يقاتل لم أكثرهم «وألن قلوبهم ليتألفوا األرسى إىل اإلحسان يعتمدون ذلك عدا وهم

األمري». طغوى الحرب إىل ساقته وإنما الدماء إهراق ىف رغبة
ألحٍد يتصدوا أن حقهم من يرون وال باهلل، يؤمنون فهم العقيدة حيت من أما
االجتماع نظام عىل واستطالة زراية الكتاب وختام معتقد. أو رأى أجل من بإعناٍت

متوجدين. وفقراء متبطلني، أغنياء طبقتني: الناس يرتك الذى
هذه مثل أن يالحظ وقد مور. رأى ىف الكاملة الحياة لصورة وجيزة خالصة وهذه

كبري. بتطور تؤذن التى العصور ىف تظهر إنما والصور االراء
«ال معناها فنقول: هى؟ وأين «يوتوبيا» معنى وما يتساءل، هذا بعد القارئ ولعل

إليه! سبيل ال الدنيا ىف الكمال وكذلك له» وجود
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العقاد ديوان

حجر إىل نار من شيطان ترجمة

ويحشد أهبته، فريق كل خاللها ىف يرصد األجل، قصرية ركدة اآلن السياسة حومة ىف
النضال. أقدس إىل الدعوة أبواق ومن والصيال، الطبل من سنشبع وغًدا قوته، بعدها ملا
لوجه خالص ميدان ىف األدب؟ حلبة ىف الفكر وأركضنا الفرصة هذه اهتبلنا لو علينا فما
العيون فيه ترشئب وال الكمال، إىل النزاعة القوى إال فيه تعتلج ال قاطبة، اإلنسانية
األدب حياة أليست ذلك؟ من بأس وأى علينا ماذا نعم والجالل؟! الجمال مثل إىل إال
أمة التاريخ ىف أين واجتماعية؟ سياسية نهضة كل طليعة هى عامة، والفنون خاصة،
يحتاج ال الذى الواضح أليس أسبابها؟ األدب لها يهيئ أن دون القوية الحياة إىل وثبت
صلتها ويدرك نفسه، ويعرف وجوده، إىل املرء يفطن أن من بد ال أنه تدليل أو إبانة إىل
وجوده يقدر أن األمة مجموع يسع أن قبل حياته، جوانب عىل ويطلع حولها، بما

كذلك! هذا أن ىف ريب ال وأنداده؟ أمثاله بني وحقوقه
ىف عمله وتسويغ نفسه عن الدفاع إىل أحدنا يضطر أن القسم أعجب ملن وإنها
كل حسب وكان السياسية!! املعمعة وقدة ىف حتى األدب عىل به يهم له كالم مستهل
وكيف الساذجة؟ الجماهري بني العليا الحياة مثل شاعت حيلة بأى نفسه: يسأل أن منا
هواها؟ عىل القومية االَمال الستيالء القلوب أعد الذى وما خلية؟ كل النفوس من شغلت
بواعثه ىف إنسانى هو كما اثاره ىف عاملى ألنه األدب يؤديه ما لبعض هذا إن ولعمرى
بانتشار األمية انتفاء مرد أن يعلمون ممن هذه قولتنا علينا ينكر ترى يا ومن األوىل.

النهوض؟ بأسباب األخذ للشعوب يكفل والكتابة القراءة



الهشيم حصاد

إىل منها يخلص أن فأحب صربه وشقى الفاتحة به طالت قد بالقارئ وكأنى
بعد؟» «وماذا يقول فهو كذلك؟ أليس بها! والعربة الخاتمة،

صفحة ومائة نيف ىف شعره ديوان من الثالث الجزء أصدر العقاد أخانا أن بعُد
منه كبرية طائفة ولكنه الثانى جزؤه ظهر مذ قاله ما كل هذا وليس الدقيق. بالحرف
سنجلوها لغاية منها بواحدة مجتزئون ولكنا قصيدة قصيدة كلها نتناولها أن يسعنا ال

للقارئ.
فنيّا عمًال القارئ يرى — أيًضا والعربى — املرصى األدب تاريخ ىف مرة ألول
أظهر من هذا ولعل وتجول. القصيدة محورها عىل تدور معينة فكرة عىل قائًما تاّما
قرضها إىل مسوًقا القصيدة يقول الرجل كان فقد وأكربها. الحديث األدب مميزات
وعلة مفهوم لسبب فكرته نبتت مشيًدا بناءً ترى هنا ولكنك النفس، عن مستقل بباعث
تخريه قالب ىف أفرغها ثم وتفاصيلها جملتها ىف ذهنه الشاعر وأعمل مرشوحة طبيعية

لها. أبدعه موسيقى فنى أسلوب ىف وعرضها الروية، بعد لها
شيطان: فرتجمة — املقال هذا عنوان من ظاهر هو كما — القصيدة موضوع فأما

س��ق��ر ق��اع ف��ى ال��ظ��ل��م��اء غ��س��ق ال��ع��م��ي��م ال��ف��ض��ل ذو ال��رح��م��ن ص��اغ��ه
ال��ع��ب��ر أع��اج��ي��ب ف��اس��م��ع ع��ب��رة، ال��رج��ي��م رم��ى ب��ه األرض ورم��ى

يمىض: أين الرأى بادئى فحار يشاء من فيها ليضل األرض إىل الشيطان فهوى

أري��بً��ا زال م��ا ال��ش��ر أن ب��ي��د
ال��ج��ن��اب م��م��ه��ود ال��غ��ى وس��ب��ي��ل
غ��ري��بً��ا ت��ل��ق��اه ح��ي��ث ت��راه ل��ن
ال��ص��ح��اب ن��زر وال ال��ده��ر أب��د
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حيث: الزنوج أرض ىف هبط ما أول فهبط

أرج��ائ��ه��ا ف��ى ال��ظ��ل ي��ن��ام ال
ق��ائ��م ع��ل��ي��ه��ا ظ��ل وه��م��و

طرب» غري ىف ينغم «ومىش قسمته من وسخر املزهو، اللعني الشيطان فاحتقرهم
العجم»: بحر أو الروم بحر «حول املقام به استقر أن إىل

ف��أص��اب��ا ف��خ أول ورم��ى
ف��ن��ام واس��ت��ل��ق��ى « «ال��ح��قَّ ودع��اه
ف��اس��ت��ج��اب��ا ع��ن��ه ال��ح��ق وأن��اب
واخ��ت��ص��ام ل��ج��اج ال��ح��ق ف��إذا
ال��خ��ب��ت��اء ط��الء ال��ح��ق الوإذا
ال��م��ع��ت��دى س��ي��ف ال��واه��ن، رس��ن
ال��ح��ك��م��اء ل��غ��ز ال��ج��ه��ال، ض��ل��ة
ال��س��ي��د ع��رام ال��ع��ب��د، ذل��ة

ملداخلته للتلف استهدف أنه غري ينعا».. زرًعا أنبت «كلما رشه ىف اللعني وتمادى
إهالكها: من يأنف هو أمًما فتنته من أنف ثم نفوسهم، ىف الضعف جهات من الناس

ع��دم��وا خ��ل��ًق��ا ي��ف��س��د ل��ه م��ا
رش��دوا وه��ب��ه��م ال��رش��د؟ آي��ة
وال��ث��رى ق��وت، ط��ال��ب ك��ل��ه��م
م��خ��ص��ب — ت��ع��ال��وا أو ق��وم ذّل —
ال��ورى ه��ذا ف��ى األم��ر وق��ص��ارى
ي��رس��ب وط��اٍف ي��ط��ف��و راس��ٌب
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«ألنه بالخري الكفر من رش كفر وذلك كفاه، تبذره الذى بالرش الشيطان فكفر
والغاوى فالراشد له، املكائد ورصد بإزالته العناية يستحق أن من أهون الخري يرى

جنته: وأدخله ندًما ذلك منه هللا وعد سيان». عنده

ال��رج��ي��م ت��ل��ق��اه��ا ك��ي��ف وان��ظ��روا ال��ع��ج��اب ال��ل��ه ن��ع��م��ة م��ن ف��اع��ج��ب��وا

الجميل»: الفن به يرىض «منزًال الجنة من الشيطان فنزل

أن��ن��ا ل��وال ال��وص��ف ون��ف��ي��ض
داخ��ل��ي��ه��ا ي��ا ل��ك��م ال��دار ن��ص��ف

حكم عىل ينزل أن وإال خياله قوة يطيع أن إال يسعه ال ذلك مع الشاعر أن عىل
الشيطان أن غري مقطوعات. عرش ىف إبداعه من خالبة بصورة فألم الضخمة، الشاعرية
املالئكة ونظرت قبًضا». التسبيح عىل «يزداد فكان الخلد، إىل الخبيثة نفسه تخلد لم
«مركبًا السلسبيل فوق منها رفقة ىف راكبًا وكان تألفه، لم عجبًا شيئًا فرأت وجهه إىل
املالل، عليهم غلب األطفال نوم وناموا سئموا األمر تمادى فلما النغم». سلسال يزجيه
هذه هو جهنم وادى أهل يصيب الذى الويل «هل قلوبهم: وطهارة لدهشتهم وتساءلوا

للعيون»؟ النعاس تجلب التى الفرتة

ال��ج��ب��ي��ن وق��اد ال��ع��اب��س ف��ان��ث��ن��ى
ال��ه��الك م��ق��ض��ى ص��رخ��ة ص��ارًخ��ا
ال��ك��اف��ري��ن، وادى ق��ال واد؟! أى
وذاك أن��ت ف��م��ا ه��ذا دع ق��ال

للفائزون: إننا أحدهم: فقال هنا؟ ها تروننا كيف املالئكة: وسأل

ك��ل��ن��ا أران��ا ل��ك��ن��ى ق��ال
ي��ك��ون م��ا أش��ق��ى ق��ب��ل، وأراك��م
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عليهم ينكر وأن الجنة ىف يحسدهم أّال وساءهم الفرار» هول ىف «كالجيش فذعروا
لم ما ويعلمهم الفردوس، ىف مقامهم عليهم وينغص بإنكارها، إياها ويسلبهم السعادة
جنته: ىف الوحى هللا أوحى ثم بالنجوم. يرجموه فلم هللا ولطف الغضب. من يعلموه

وس��ك��ون أم��ن ال��ج��ن��ة ف��إذا
ال��ق��م��ر ض��وء ف��ى ال��ل��ي��ل ك��س��ك��ون
ال��غ��ص��ون ف��ى ال��ش��وادى ح��ت��ى خ��ش��ع��ت
ال��ش��ج��ر وري��ق��ات ح��ت��ى وص��غ��ت

عاله»: ىف فرًدا هللا جالل «عن املوقف وانجىل

ف��م��ا م��ش��ه��ود ك��ل وت��ن��ح��ى
ال��م��ري��د وال��ط��اغ��ى ال��ل��ه إال ث��م

بكربياء يربره وأخذ بعصيانه، اللعني وجهر يندم، ال الذى بالجانى اللعنة وحاقت
ألن الفردوس يستصغر «وجعل للوم، حتى يصغى أو العفو يطلب أن له تسمح ال
أن كما السعادة، نهاية به الرضا يعد وال فردوًسا يسميه ال ولذلك فوقها رجاء له
قيمته يتسخط وجعل اآلمال.. إليه ترتقى ما بأقىص جحره وليس بجحره يرىض الضب
ال وهو فوقهم الذى الشأو ذلك أيعافون الخالدون؟ القسمة بهذه يرىض كيف ويقول:
فيكونون ينالونه فال يطلبونه أو الخلود؟ مرتبة ىف نقص والجهل يجهلونه أو يعاف؟

جذوته: يخمد أن بالخلق الرحمة من هللا فرأى املحرومني؟». من

ع��ل��ى ال��غ��اوى ف��ت��ن��ة ج��ارت ح��ي��ن
ع��زت��ه��ا ف��ى األم��الك ع��ص��م��ة
أج��ال م��ا ب��ه ال��ل��ه ع��ّج��ل
ب��ي��ض��ت��ه��ا ف��ى ال��دول��ة وح��م��ى
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الدمى ىف العقول يستهوى يزال ال إنه الطبع؟ يزول هل ولكن صخًرا! فمسخه
عىل الغرية وأخذته لسانه طاش كيف عجب بل إبليس، عليه يأسف ولم والتماثيل.

صميم: شيطان أنه ىف وشك الرصاحة

ق��وم��ن��ا م��ن ش��ي��ط��ان��ة أت��رى
م��ل��ك؟ اب��ن ف��ه��و األم��الك أغ��وت

أكثر ىف تقع التى القصيدة لهذه عاًريا هيكًال إال خالصتها من أوردناه ما وليس
انتاب ما وضعها عىل الباعث كان وقد الرائع، البديع النسق هذا عىل بيت ثالثمائة من
رّجا اللذين والغيظ الشك من األوىل املرصية الحوادث إبان وىف الحرب أواخر ىف الشاعر
كما الحياة، أن عنده فوقر اإلنسانى الوجود حاالت كل وشّوها الرأى قواعد «كل عنده
الغيمة هذه ولكن األباطيل»، وباطل الريح، «قبض تجربتها بعد الحكيم سليمان قال
األشياء صميم ىف كائن الحق أن معتقًدا والعدل الحق «ىف األول رأيه إىل فعاد انجلت

والعدم». الوجود يتفق كما إال يتفقان ال نقيضان والباطل الوجود وأن
ىف الفريدة االَية هذه صوغ إىل دفعته التى الشك هذا غيمة نحمد فإنا نحن أما
عىل لدليًال ظهورها ىف وإن الغرب. براعات بها نباهى أن لنا يحق والتى العرب لغة
البناء دور ىف اآلن وإننا عدة، قرونًا اللغة ركوُد إليه اضطرنا الذى التمهيد دور انتهاء
عن تضيق لن فهى النسق هذا عىل القصىص للشعر اتسعت قد اللغة كانت وإذا الفنى.

العقاد. بفضل ثم هللا بحمد الشعر فنون من غريه
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عصور ال املشادة األدبينهضىفعصور
اللنيواالمن

الفصول كتاب

موضوعات ىف والشذور الخطرات من وطائفة واالجتماع، األدب ىف مقاالت مجموعة
واالشرتاك التناسب من بينها وما أنضجها الذى الفكر تياُر واحد سلك ىف ينظمها شتى،
لحياتهم وتقدير الرجال لسري نقد إىل املعرى فلسفة ىف نظرات فمن املنحى: ىف
ىف واَراء الكتب بني مقضية ساعات إىل الرياضية األلعاب ىف مقال ومن وأعمالهم،
املالحة ملواضع وتبيني الطبيعة بجمال لإلحساس تحليل ومن وخارجياتهم، الشعراء
السماء ىف وجولة محدودة املاء ىف «جولة ومن املجالس، ملغنى وصف إىل اإلنسان، ىف
من شابلن شارل مثل يلقاه ملا وتعليل للكتب ونقد األساطري ىف اراء إىل محدودة» غري

حل. حيثما ىف الحفاوة
لباهينا وتحريره، باألدب النهضة بمهمة ويليق مزاجنا يالئم ذلك وكان شئنا، ولو
فقد خنقه، وعالجت به همت التى االستبداد صنوف عىل وبفوزه فيه الجديد باملذهب

املعارك. من خاض ما كل من خرج
الخصوص: وجه عىل عيبني من ً مربأ االتزان، تام الرجولة صادَق الساعة، هذه إىل
التعلق من األدبية االنقالبات أدوار به تغرى وما االنتقال وطيش البائد، املاىض مجال
االستبداد عىل فوز من به وناهيك الطبيعى. والحد املعقول املدى ومجاوزة بالتطرف
فرض عىل سنني منذ أذاه من وتضج مرارته، وتجرع األمة، تعانيه الذى السياىس
يجب ال ما عىل — استطاع لو — يقىض أن إال يأبى الذى التحيز وعنِت تشددها،
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يمّكن الذى الشهرة واستبداد الجديد، حيال التعصب واستبداد يظهر، أن يخاف أو
العمياء األغلبية واستبداد والصدق، اإلخالص عن واالستغناء الرقاب تخطى من صاحبها
الجهل استبداد ثم الجوفاء، والعبارات الخالب بالكالم واملحتالون العابثون يفتنها التى

مستطاًعا. ميسوًرا األخرى االستبداد رضوب من رضب كل يجعل الذى
ولكّن االستبداد. ورضوب العنت صنوف من وغريها هذه عىل الجديد املذهب فاز
الدنيا العواطَف — كثريًا يحدث كما — يستثر لم أرجاؤه دارت الذى العنيف العراك
من ّرشا األمر اخر ىف النرص يحيل الذى الطغيان أو املرذولة الشهوات من شيئًا وال
وحدها، الحقيقة ويبغون حقيقتها عىل الحرية يفهمون املذهب هذا دعاة ألن الهزيمة،
الجهل نري يرفعوا أن يطلبون وال اإلنسانية، الطبيعة ىف ما خري تنبيه سوى ينشدون وال
األفواه، ىف كأسالفهم اللجم ويضعوا بغريهم ليستبدوا ويتحرروا العارقة القيود ويفكوا
وما الدرب. عىل السائرة الناشئة النفوس سبيل ىف والعقبات األعضاد، حول واألصفاد
استبداد عنهم نفضوا حني فرنسا ىف الكربى الثورة رجال مثال املرء يحتذى أن خري
االستبداد مقامه أقاموا أن بونابرت، يد عىل القومى املجد عاد ملا يلبثوا، لم ثم البورين

العسكرى!
وما — كانوا الجديد املذهب دعاة أن والرصاع العراك لهذا الغريبة املظاهر ومن
ولكن القاطع، والربهان الدامغة بالحجة ومقارعته شاء من ملنازلة مستعدين — يزالون
املقاومة من حسبه يزال وما فكان عقل، إىل يستند وال حجة عىل يعول ال القديم املذهب
القديمة الطريقة الجماهري اعتياد وعىل النفوس غفلة وعىل الفاىش الجهل عىل االعتماد
عما النفوس ورصف التيار تحويل يعالج من كل تواجه التى الطبيعية الصعوبة وعىل
األدب أن ىف شك وال والضالل. الخطل من ذلك بلغ ما بالًغا اعتنقت، عما والقلوب ألفت
ظل ىف تكن لم هذه نهضته وأن الجيل هذا ىف واسعة خطوات خطا الخصوص عىل
مهد البالد هذه تصبح وأن صحيح أدب مرص ىف ينشأ أن العجيب من أفليس الحرية!
الظاهرة هذه ولكن األغالل؟ من فيه ترسف مما الرغم عىل الرشف ىف والتهذيب األدب
والواقع األخرى. األمم ىف األدب تاريخ ىف نادرة فذة هى وال الغرابة، من ىشء فيها ليس
إىل طامحة اَمنة أمة تستطيع أن جّدا فيه املشكوك من أن هو االستقراء إليه يهدى الذى
أزهى كانت ولقد والفنون. األدب عالم ىف جليًال تأتى أن املادية والرفاهية القومى الرخاء
الدولتان هاتان فيها كانت التى العصور هى ورومية إنجلرتا ىف األدب عصور وأمجد
بهما. باإللواء وينذرهما عليهما بالقضاء يتهددهما ما وتناهضان كيانهما عن تذودان
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… املشادة عصور ىف ينهض األدب

ولشتى الخارج ىف إسبانيا لعدوان مستمرة مقاومة اليصابات عرص يكن ألم
«العرص كتاب من وغريهم وليفى وهوراس فريجيل يُخرج ألم الداخل؟ ىف الخصوم
إمرب أغسطس جعلت التى الكربى األهلية الحرب إبان ىف براعاتهم رومية ىف الذهبى»
كانت وحني وانحاللها، تفككها أيام أملانيا هذين، بعد وتأمل مبارشة؟ بعده! أو اطوًرا
واألسقفيات واإلمارات ألوليجاركيات وا املستبدة الصغرية الحكومات عرشات هقها تر
ولقد الفكر. سوى حر من العهد لذلك أملانيا ىف يكن لم «الحرة»؟ اإلمرباطورية ومدن
يدعهم وأن يشاء ما يفعل أن عىل رعاياه وبني بينه باالتفاق يفخر الكبري فردريك كان
لجج ىف غارقة التوسع ىف منغمسة فكانت فرنسا أما ويقولون. يرتئون فيما أحراًرا
جيوبها وتفعم تُثرى فكانت إنجلرتا وأما الفتح.. لشهوة أسرية السياسية، النظريات
املتطاحنة املتدابرة املنقسمة أملانيا كانت حني عىل املادى الرخاء شهوة إىل وتنقاد
«ملك أو العقل دولُة لها خالصة — الوراثية واألحقاد الدسائس وتقعدها تقيمها التى
ىف حدث ما بهذا وشبيه — يقول أن رخرت، بول جان أملانيا، بومُة شاء كما السماء»
والفنية األدبية النهضة أساتذة للعالم أخرجت حني عام وثالثمائة نيف قبل إيطاليا
أو عام ألفى قبل اإلغريق بالد ىف وقع أيًضا هذا ومثل الرينسانس. عرص يسمونه فيما
مثل القيرصى االستبداد ظل ىف نبغوا من وأفحلهم أدبائها خري الروسيا وهذه أكثر.

أيًضا! ولينني وهاتزيباشيف وجوركى وتورجينيف وديستويفسكى تولستوى
وال النفوس تحفز ال ودعة طراوة عصور األمن عصور فإن سهل. ذلك وتعليل
تحرك التى والجهاد املشادة عصور ذلك من النقيض وعىل الكامنة. قواها تستثري
من العراك طبيعة تتطلبه ملا رواقدها، وتبتعث تياراتها، كل وتزخر النفوس أعماق
اإلحساس من الفرار بالتماس النفوس يغرى االستبداد عهد إن نعم قوة. كل استمداد
املتع معاقرة ىف واإلفراط التلف، أسباب عىل اإلقبال فيكثر العسف، ومرارة الظلم بوقع
فيها خري ال التى الجدباء النفوُس إال بذلك يكلف ال ولكنه الحقرية. واللذاذات الضئيلة
جميًعا، هاتيك ودرس حولها، وما نفسها تأمل فسلواها عداها ما أما عرص، أى ىف
ال وقد وآمالها. مطالبها وفق الحياة ظروف جعل ومعالجة بعض، إىل بعضها وقياس
الروايات كوضع مغبة، وآمنها األعمال أسلَم يحسبه ما توخى إال االستبداُد لها يبيح
كأن منها! بأس وال هذه ىف ضري ال أن املستبدون ويظن الروسيا. ىف جرى ما وهو
لنفسه الصورة هذه تأليف عن العاجز أو الغافل للقارئ ووقعها الحياة ظروف تصوير
نشدان إىل وحفزها الجماعة إرادة تكوين ىف له أثر ال — أثرها وتقدير شتاتها وجمع
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روايات إىل يستمع كان القيارصة بعض أن حدث ولقد يرهقها. ما ودفع ينقصها ما
ودقة تصويره وصدق الكاتب ملهارة ويعجب ويضحك — غريه أو — ديستويفسكى
رومانوف أرسة عرش ستثل التى هى بعينها الروايات هذه أن يدرى يكن ولم تحليله.
وتغرب موليري روايات يشهد عرش الرابع لويس كان كما ونبهت! النفوس ىف نفثت بما

االجتماعى! االنقالب بواعث أول من هذا عىل كانت وإن الضحك ىف
تعفى جارفة قوية نهضته تكون وأن مرص، ىف األدب ينهض أن عجب فال إذن
السخافة سدتها التى واملتنفسات التقليد، أغلقها التى الفكر، أبواب وتفتح القديم عىل
أخونا أخرجه الذى كهذا جامًعا كتابًا يرى حني جذل هزة لتعروه املرء وإن والجهل.
الذى ذا ومن مبينًا. آخر وفوًزا جديًدا، نًرصا الحديث للمذهب به وكتب العقاد األستاذ

الطليق؟ الفضاء ىف أجنحته وخفق العقل لتحرر يفرج ال
يبنى أن يمكن كأنما يبنى، وال يهدم أنه الجديد املذهب عىل يعيبون كانوا ولقد
يقولوا؟ أن عساهم ما فاليوم للبناء. ويهيئها األرض ويصلح األنقاض يزيل أن قبل املرء
يستطيعون نظنهم ال به؟ كفرحنا الجاحدون يفرح فهل وتشييد، بناء كله كتاب هذا
إذا به فليغّصوا إذن طوقهم. عن ويخرج ذرعهم يفوت بما لنطالبهم كنا وما ذلك!

شاءوا!!
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ماكسنورداو

والفنون األدب مستقبل ىف رأيه (1)

الرضا إىل نفىس جنحت إذا أذكره ما وأكثر نورداو.. ماكس ذكر عىل يوًما أصبحت
قراءة من أكثرُت أو وسفسطائيتهم، األدعياء بهذر برمت إذا أو التفاؤل، واستشعرت
عدوى وبأمثاله به وأكافح الحاجة، قدر عىل منه أجرع دواء عندى فهو القصص..
فإنه املتطريين، من ألنه ذلك وليس النفس. فتور وأدفع الشائعة، التفكري أساليب
وينعاه به يشهر مما الرغم عىل األمل به ويلج التفاؤل إىل يذهب ذلك نقيض عىل
من قرائه عىل يعرضه ومما والدينية، واالقتصادية واالجتماعية السياسية األنظمة من
اإلصالح ينشد ناقد وهو والفلسفة. والشعر الفنون ىف والهسترييا االنحطاط مظاهر
يكلفون ممن متسخط ال التدليل، ووضوح التحليل، ودقة اللسان، ومرارة البيان، بقوة
معنى وال لها غاية ال سخيفة حالة إال الحياة يرون وال املعروفة الوجود ظواهر كل بذم
صدى إال النفس جوانب ىف له يرتدد يكاد وال القراء يعدى ال هذا تفاؤله أن غري فيها.

نستعجله. ال أوانًا هذا ىف للكالم ولكن جاء، مما بأرسع يذهب
االنحطاط، ىف وملربوزو موريل نظرية فيه طبق الذى كتابه إىل يدى فامتدت ذكرته
والشعراء والفنيني الكتاب عن الجمهور يأخذه ما ليصحح الفنون ورجال املؤلفني عىل
متكهنًا قوله عينى فأخذت اخره من الكتاب وفتح واآلداب، للجمال العليا املثل من

والفنون: للشعر البعيد باملستقبل

لن والشعر الفنون أن — أظهر أن األقل عىل أو — أثبت أن وسعى «ىف
علم أن ذلك البعيدة. للقرون العقلية الحياة ىف جّدا ضئيًال مكانًا إال تشغل
إىل العاطفة ومن املعرفة، إىل الغريزة من طريقه التطور إن لنا يقول النفس
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االلتفات فيحل الخواطر. اتصال ىف االنتظام إىل التفكك ومن والحكم، املوازنة
الهوى. مكان — العقل يهديها — اإلرادة وتأخذ الفكرة، نشوء ىف العفو محل
التفسريات أن أى الفنية، والرموز الخيال عىل املالحظة تغلب يزداد وحينئذ
املدنية بسري وخليق هذا، الطبيعة. قوانني فهم عليها يعفى للوجود املغلوطة
ىف والشعر للفنون مذخور لعله الذى املصري تقدير عىل يعيننا أن اآلن إىل
الراشدين الرجال مشاغل أهم من كان ما أن ذلك جّدا. البعيد املستقبل
ثانوية ملهاة فشيئًا شيئًا يصبح وأحكمهم وخريهم املجتمع أعضاء وأنضج
الغابر الزمن ىف الرقص كان فقد األطفال، سلوى األمر اَخر يعود حتى
والشبان النساء ملهى إال اليوم هو وليس … األهمية من جانب أعظم عىل
يخرجه ما أسمى الخرافية القصص وكانت األطفال. عىل األمر آخر وسيقترص
وهى تقاليدها، وأغىل القبيلة حكمة أخفى يضمنونها وكانوا اإلنسانى العقل
النوع األصل ىف الشعر وكان لألطفال. إال يتخذ ال األدب من رضب اليوم
كل ىف النثر وغلب العواطف تصوير عىل اليوم فاقترص األدب من الوحيد
أهل يكاد وال انحطاًطا تزداد الراية نرى هذا عرصنا ىف ونحن ذلك. عدا ما
النساء عىل اقتصاًرا يزداد ووقعها بالعناية، خليقة يرونها والتثقيف الجلد
بضعة بعد والشعر الفنون أن األمثلة هذه من نستخلص أن ولنا والشبان.
النساء أى العاطفة عليهم تغلب من غري يتخذها ال بحتة آثاًرا ستصري قرون

يحتمل». فيما األطفال بل والشبان،

هذا ىف الطريق ىف أفكر وجعلت عمىل إىل ومضيت الكتاب طويت ثم هذا، قرأت
ما أن إىلّ فخيل البعيد املستقبل دون املسدلة هللا غيب أستار من نورداو يستشفه الذى
االستقراء ىف لحاجة العلماء من أمثاله وىف فيه الضعف موطن يمثل كالمه من نقلته
من ظهر وما العلمية الحقائق من اآلن إىل عرف ما عىل التعويل ىف ومبالغة املنطقى

الطبيعة. قوانني
األدب أن افرتاضه منها كثرية: أمور إىل مرجعه التقدير هذا ىف الخطأ أن وظاهر
العامل إغفال ومنها يقرره. النفس علم إن وقال وصفه الذى التطور هذا يلحقه لم
دواعى ملن وإنه تقديره.. من البرشية الحياة طبيعة وإسقاطه حسابه ىف اإلنسانى
معامل تتعدى ال الحقائق أن فيحسب اإلغفاءة هذه الكبري العقل هذا يغفى أن العجب
الزائل. واللهو الوهم عالم إىل انتقل الحدود هذه تخطى ما كل وأن والكيمياء الطبيعة
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تتخذ هى وال هذا من ىشء ىف هى وما وملهاة، سلوى والفنون األدب اعتباره ومنها
بأدق الجد من الصميم ىف هى وإنما األمم، تعرتى التى االضمحالل عصور ىف إال لهًوا
وسلوى زائًال لهًوا تكون كيف والفنون األدب تصور عن ألعجز وإنى الكلمة. معانى
أو غضبت أو كرهت، وإذا عشقت إذا تلهو فأنت إذن الفراغ. ويقتل الوقت بها يقطع
من تراه الذى وهذا باطن.. هم أو مخامر خاطر أقضك أو فاتن، منظر راعك أو خفت،
القمر ضوء وىف الشمس نور وتحت واملساء الصباح ىف لبوسها وتنوع الطبيعة ظواهر
هذا كل — والشخصيات الحوادت وقع من تحسه وما الرياج وهبوب الجو ركود وعند
ومحال باطل ونحوسها وسعودها ورشها بخريها الحياة وهذه وأكذوبة، وخدعة وهم

العلماء! مكرسكوب إال جد وال هللا، يرحمنا املعدة إال حق وال
بالعقل يعيشون مما أكثر بالطبع يعيشون يزالون وما عاشوا الناس أن عىل
قياد نجعل أن املدنية وسبيل والغرائز. النفس طبيعة عىل قائمة والحياة العلم، وحقائق
تستخدمها دافعة قوى منها تتخذ وأن يدها ىف اإلنسانية والعواطف البرشية الغرائز
اإلنسان آلض لوالها التى العواطف لهذه األوىل الغايات من الغالب ىف ليس ما إلنتاج
ىف نفسه نورداو ذلك بني كما عندها غناء وال فيها خري ال والعظم اللحم من كتلة
املجموع لينتفع األمر بادئ ىف جديّا تحركا العواطف هذه تحرك من بد وال اخر. كتاب
ومسارب أقنية إال ليست االجتماعية واألنظمة العادات أن تعلم قد وأنت الفرد. من
هى الحب عاطفة أليست تسخريها. ويتأتى بها وينتفع لتنظم العواطف فيها تتدفق
مبعث هى أليست الرحمة وعاطفة خاصة؟ الزواح نظام وىف عامة النوع بقاء ىف األصل
من ملتأمله يبدو ما وقلة والظلم األثرة مظاهر من فيه ما عىل االجتماعى النظام هذا

الوطنية؟ أصل هى األنانية أليست ثم أصله؟ هو الذى التعاطف
مثل وهى زيادة، عليها يطرأ وال نقصان يلحقها ال ثابتة البرشية والطبيعة
ومخاوفنا وامالنا عواطفنا تمثل التى امللون زجاجها قطع الكف تدير الكاليدسكوب
أشكاًال وتشكلها بينها وتزاوج ذلك وغري والرش الخري إىل ونزعاتنا ومطامحنا ومباهجنا
يطرأ ال الزجاجية القطع وتبقى حالها عىل تبقى لها املكونة العنارص ولكن مختلفة

زيادة. وال نقص عليها
فهمها عىل مبنيّا عليها قائًما سيكون املستقبل إن يقولون التى الطبيعية والقوانني
غري كانت القوانني هذه أن يظن الذى ذا ومن الدنيا. كانت منذ فعالة موجودة أبًدا كانت
واألشياء العوالم أكانت واملفكرون؟ الباحثون إليها يهتدى أن قبل معطلة أو موجودة
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ال العني أكانت وقانونه؟ التجاذب نظرية إىل نيوتن يوفق أن قبل متدافعة متنافرة
تستشعر فلم األنغام، من عليها يرد ما إىل ترتاح ال واألذن األلوان من تأخذ ما تلتذ
«هلمهولتز» نرشه ما عىل وقفنا أن بعد إال األلحان حالوة األذن وال األلوان لذة العني
رهن واألنغام باأللوان اإلحساس أن قررا أن بعد وإال بحثهما، نتائج من و«بروكه»

املادة؟ أو األثري حركات بني املركبة أو البسيطة والهندسية الحسابية بالنسب
منه، أجنبى هو ما كل الىشء عن ينفى أن سبيله العقل أن مردود وال منكور وغري
أهل أن ىف شك وال أبعد. الفكر ومرامى أوسع، املدارك أفق صريت قد العلماء أبحاث وأن
غري املرافق، واستدروا املنافع واجتلبوا وسجلوا أحصوا قد املخلصني واالجتهاد النظر
يكونوا لم أنهم لو العالم حال نتصور أن نعجز ال — شيلىل قول عىل — هذا مع أننا
خطوط من خلًوا العالم نتخيل أن يعيينا ال — يحققوا ولم يبحثوا لم أو يخلقوا، ولم
ومن والسياسة، واالقتصادية العلمية املعارف ومن شكولها، تعدد عىل واملصانع الحديد
كان العالم أن ذلك فقدان يحدثه كان ما كل أليس اإلنسانية. وعشاق الفالسفة اراء
أخرى؟ قرون عدة أو قرنا السابقة وعنجهيته األول وخلطه القديم هذره ىف يمىض
ويحرق؟ واملروق واإللحاد بالكفر يرمى كان واألطفال والنساء الرجال من عدًدا وإن
والفنيني يكونوا، لم الشعراء أن لو الدنيا حال املرء يتصور أن الطاقة وراء من ولكنه
اإلغريقى، األدب دراسة الناس يستأنف ولم العربانيني، شعر إلينا ينقل ولم يخلقوا، لم
من العالم خلو وبالجملة عقائدها. مع البائدة القديمة األديان شعر فيهم يتغلغل ولم
أن له يتاح أكان هذه؟ لوال ىشء رقاده من يبعثه اإلنسان عقل أكان الحياة. أسباب كل

خاض؟ حيث يخوض أن أو أحاط بما يحيط
ثم والحواس الطباع طريق من أوًال النفس أتت إنما والفنون اآلداب أن ومعلوم
وأقدم ذمًما، لديها وأقوى رحًما الطبيعة بقوانني أمس فهى والروية، النظر جهة من
حياة بني والفرق الحق. ىف تطوًرا إال الرقى هذا وليس حرمة. عندها واكد صحبة، لها
املقادير وىف الكم، ىف ولكن الكيف ىف ليس سلف ما ىف وبينها الحديث عهده ىف اإلنسان
عساك فماذا قلت: فإن الثابتة. املربمة القضية هى هذه الغريزية. الصفات ىف وليس
ليس لك قلنا بها؟ الطبيعة رق اإلنسان امتالك وىف الحارض العرص مخرتعات ىف تقول
األثر، وعظم الخطر وجالل املحل رشف من لها ما ننكر وما نتنقصها، أن قصدنا من
واستأثر وانفرد، العرص هذا بها اختص ميزة عىل تدل ال أنها لك نبني أن نروم وإنما
االستطالع وحب النظر إليهما يؤدى إنما واالكتشاف االخرتاع ألن ذلك واستبد، زمننا بها
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ىف تزاياله لم اإلنسان ىف خاصتان وهما الجبالت، ىف املركبان الطبائع ىف املركوزان
وكشف الطيارة اليوم اخرتع ولنئ األدوار.. من عليه وكر األطوار من به مر ما كل
اإلنسانية فالخاصة النار. إىل وفطن والثياب املساكن قديما اخرتع لقد الكهرباء، عن
ىف اإلنسان يعدمهما لم ثابتتان واالكتشاف االخرتاع إىل أفضتا اللتان الطبيعية والقدرة
والكميات األعداد العصور، فيه وتتباين االختالف عليه يقع الذى وإنما األزمان، من زمن
فطرته. عن وتخرجه أصله عن تحيله مزية الحديث اإلنسان لتكسب هذه كانت وما

قد كان إذا الزمن أن — الخرافية القصص عن قاله فيما — نورداو نىس وقد
ىف له نظري ال نحو عىل وشاعت السيكولوجية الروايات مكانها نشأت فلقد عليها عفى
وضع الذى نفسه نورداو أمثال العلماء حتى قاومه وال تأثريها من ينج ولم مىض، ما

بالعناية! حقيقة يرونها ال والثقافة الجد أهل إن يقول كان وإن روايات عدة

نورداو! ماكس إلينا ينعى بالربق وإذا ساعة إال هى وما الخواطر. هذه بنفىس دارت
لم وألغاز أرسار من الدنيا ىف وكم مثله! ىف يقول أن عىس كان وملا االتفاق لهذا فعجبت

يحلها! أن العلم يستطع
مقال يتسع وما نورداو. عن الكالم مستهل ىف الخواطر هذه أسوق أن ىل بدا وقد
إىل منه ونفذ طرقه إال والبحث النظر أبواب من بابًا يدع لم الرجل فإن لذلك، واحد

صدق. ومذهب حق، مقالة

الجماهري ومقاومة الدافعة القوة (2)

الحاجة نظرية

«املتناقضات»: كتاب ىف نورداو ماكس قال

وطائفة كبرية رعية شطرين: إىل اإلنسانية يقسموا أن الكالميني حيل «من
القوة هى خاصة عقول بضعة إن نقول أن الخطأ من ولكن الرعاة، من قليلة
يسعنى وال أبًدا. املعرتضة العقبة كأنها الجماهري نصور وأن الوحيدة الدافعة
وكنت خطأهم، بهذا القائلني أشاطر طويًال زمنًا ظللت أنى أعرتف أن إال
الوسطى، العصور مستوى إىل يرد أن يمكن كله األبيض الجنس أن إىل أذهب
معارصيى أمهر هم الذين االَالف عرشة أن لو قبلها أو وراءها هو ما إىل بل
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عن رؤوسهم فصلت الوحيد، مدنيتنا عماد أنهم إلينا يخيل والذين وأذكاهم،
صفات أسمى ألن وذلك الرأى هذا أعتنق أعد لم اآلن أنى غري أجسادهم.
أساسية صفات هى وإنما سواهم دون القليلني الشواذ مرياث ليست اإلنسانية
ومادة والدم واألنسجة األعضاء شأن ذلك ىف شأنها جميًعا، الناس عىل موزعة
فرد لكل ولكن فر أو نصيبًا األفراد لبعض أن ىف شك وال والعظام، الدهن

الصفات.. هذه من حظا
خاصة عقلية مواهب لهم ليس العاديني األوساط من طائفة لنفسك صور
أحاديت أو الصحف مقاالت مطالعة من املرء يفيده ما غري فنية معارف أو
جرداء. جزيرة إىل الحظ بهم وقذف سفينة بهم تحطمت وهبهم املجالس،
حاال أسوأ يكونون األمر بادئ ىف أنهم ىف شك ال مصريهم؟ يكون فماذا
مواهبهم يستخدموا أن يتعودوا لم كانوا إذ الجنوبية البحار مستوحىش من
إليه يقدمه أن دون طعامه املرء يتناول أن الوسع ىف أن يدرون وال الطبيعية
تطول، ال الحالة هذه ولكن أسواق.. ال حيث ىف توجد األغذية وأن الخدم،
بعد يوفقوا وأن نفوسهم من عليهم خافيا كان ما إىل يفطنوا أن بهم وأخلق
وأن عظيمة، فنية مهارة ألحدهم أن لهم فيظهر مهمة، اخرتاعات إىل ذلك
أن يلبثون فال التنظيم، عىل القدرة ُرزق قد ثالثًا وأن فلسفية، مواهب آلخر
رأوا قد كانوا وملا كله. اإلنسانى التقدم تاريخ جيلني أو جيل خالل ىف يعيدوا
كيف الدقة وجه عىل يعرفون ال األرجح عىل كانوا وإن — التجارية اآلالت
ألنفسهم فيصنعون املسألة أصل إىل التفكري يهديهم ما فرسعان — تركيبها
مصغرة صوًرا األوساط هؤالء فيصبح ذلك، غري ىف وهكذا النوع.. هذا من الة
كانت املدنية ظروف بني ألنهم بلز وجراهام وهلمهولتز، ووطسن نيوتون من

الجرداء». الجزيرة لهم أتاحتها التى الفرصة تلك تعوزهم

عادى رجل كل ىف أن ألعتقد كبري عناء إىل أحتاج «وال هذا: ذيل ىف نورداو ويقول
األمر إليه يحتاج ما وكل املدنية، تقدم ىف كبريًا عامًال تجعله أن يمكن مواهب النضوج،
إذا األشجار أغصان من الجذور اتخاذ يمكن كما كذلك. يصري أن إىل يضطر أن هو
الالزم الغذاء امتصاص عىل الطريقة بهذه وأكرهت األرض ىف رؤوسها وغرست ُدليت

الثرى». من لها
وعقبة األفراد شواذ من دافعة قوة ثم ليس إنه (١) نورداو: يقول أخرى وبعبارة
جميًعا الناس فيها يشرتك اإلنسانية الصفات إن و(٢) الجماهري، كتلة من معرتضة

52



نورداو ماكس

وأم العميق التفكري ومبعث الجد «مدعاة الرضورة إن و(٣) األنصبة، تتفاوت وإنما
وهذا مختزل وجه عىل هنا يتكرر أن خليق اإلنسانى الرقى تاريخ إن و(٤) االخرتاع»،

للنظر. مواضع هذا عدا فيما كالمه وىف فيه. وبينه بيننا خالف ال ما هو
وأن الدافعة القوة هم املتفوقني أن إىل أحد يذهب أن الخطأ من أن صح إذا
تكون كيف — اإلنسان دنيا — الدنيا حال القارئ فليتصور معرتضة، عقبة الجماهري
أى عقل، أو إرادة أو أمل أو بجرأة يمتازون أناس فيها يظهر لم إذا يحدث رقى وأى
كما اإلنسانية والصفات وامللكات املواهب من العادى الرجل نصيب من أوفر بنصيب
أدباء وال ويستنبطون، ويقيدون يحصون بما النوع يخدمون علماء ال نورداو، يقول
ويحركون الصدور، ويملئون الخامدة، واملشاعر الراكدة، الحواس يوقظون فنيني أو
التى العليا املثل تحقيق والتماس الكمال نشدان عىل ويبتعثونها البرشية، الطبيعة
والحق، واألبد الجالل عظمة عىل القلوب ويوقظون العيون يفتحون وال إليها، ينزعون
شك. وال يابًسا هشيًما الحياة؟ تصري ماذا باملجد. الناس يغرون قادة وال زعماء وال
اآلدميون يروح وأن الحيوان. أجناس من كغريه يعود أن إذن اإلنسانى بالجنس وأخلق
إال بعض عن بعضهم يتميز ال والتناسل. والرشاب الطعام سوى الحياة ىف لهم عمل وال
كاللها. أو األنياب وحدة رخاوتها، أو العضالت ومتانة ضالتها، أو األجسام بضخامة

ىف عقبة تقف وال تقاوم ال اإلنسانية الجماهري أن هذا بعد القارئ ليتصور ثم
وشتى الوسائل بمختلف ويعالجوها يجروها أن األفذاذ الشواذ يحتاج وال سعى، سبيل
دعوة. كل وتلبى جديد، كل وتعتنق مهيب، كل تجيب بِل وتسايرهم، لتتبعهم األساليب
ذهنه ىف ولنحرض الحال تصور عىل القارئ لنعني التطرف بعض متطرًفا مثَال ونرضب
لكل طاقة ال والذى قواعده أشق اإلسالم ىف الحج إن فنقول تخيله. إىل ندعوه ما مثال
فرضه بل عنه معدى وال منه مفر ال تحتيًما الشارع يحتمه لم هذا أجل ومن به، امرئ
ىف كاإلسالم هو دين إىل يدعو قام منا رجال فهب عنه. العجز ظاهر دون املطيق عىل
ىف إال عنه يختلف وال ونواهيه وأوامره واَدابه وأصوله أحكامه من وجل دق ما كل
ليس الذى هذا ىف الدخول إىل يرسعون الناس أتظن أتباعه: عىل وتحريمه الحج إسقاط
وال وحدها؟ القاعدة هذه ىف إال اإلسالم عن يختلف ال والذى الحقيقة عىل جديد من فيه
الكربى. معاملها له رسمنا التى الصورة هذه إتمام للقارئ ندع بل املسألة ىف نفيض

الرياح مهاب ىف ريشة املجتمع لعاد بها مهيب لكل قيادها تبذل الجماهري أن ولو
اتجاه. كل ىف ويتأخر ويتقدم ناحية، كل إىل ويدفع يساق انتظام، وال له استقرار ال
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جمهرة عىل وال ويريدوا، يفكروا أن إال املمتازين األفراد عىل الحالة هذه ىف يكون ال ألنه
محسوسة صورة ىف إرادتهم ويخرجوا العمل، إىل خواطرهم يرتجموا أن إال الناس
املمتاز الرجل يكد ملاذا حينئذ أدرى وال اإلرادة. أو الفكرة هذه كانت ما كائنة ملموسة
واألمر ذلك كل إىل يدعوه ما وليس الرأى إنضاج ويعالج التفكري وتكلفه ذهنه ويتعب
كذلك. ليس األمر أن عليه يخفى ال نفسه ونورداو أراد؟ ما فيكون يريد أن إال يكلفه ال
«وماذا ونرسد: اليوم منه نأخذ الذى املتناقضات كتاب من اخر موضع ىف يقول وهو
الرجل حمالت أمام التسليم إىل يبادر ال إنه العادى؟ الرجل به يتهم مما ذلك غري
فإن العادى. الرجل يبارك أن ينبغى هذا أجل ومن املطلوب! لهو هذا إن أال العبقرى؟
رضبًا أو الرياىض الجهاز من نوًعا يجعله إزعاجه يسهل ال الذى الوطيد اتزانه أو ثقله
ُمنته. كذلك يضاعف وأن قوته يخترب أن استطاع املمتاز الرجل عالجه إذا األثقال من
تدريب هذا معالجة ولكن الحركة عىل األوساط ابتعاث األمور أشق من أن ىف شك وال

بالنجاح». يفوز حتى يجرب يزال فال نافع
وتظهر مزيته عن تكشف التى هى الجديد يلقاها التى املقاومة فإن صحيح وهذا
ورزق الكافية القوة أوتى والذى األصلح إال ينجح أّال الضامن كذلك وهى فضله.
واملالءمة، الصالح ألن األفضل؟ يفوز ال وقد له، االستعداد مالءمة من الالزم النصيب

النجاح. رشط الفضل، ال
ىف يفكر أن إال الجماهري كتلة تبذلها التى املقاومة مبلغ ليدرك القارئ عىل وليس
كثريا فيها أن وكيف وقانونية، وحكومية معاشية من األنظمة يلحق الذى التغري بطء
ىف رأيه كان مهما املرء أن وكيف والضيق، والكرب األلم بواعث ومن املسخطات من
النزول إال هذا عىل يسعه ال بنفسه، واعتداده استقالله ومبلغ الخلق، ألفه الذى العرف
أم الحكومة قوة أهو القانون؟ يصون الذى وما العادات. من كثري ىف الجماعة حكم عىل
الجماعة رأى يكن لم إن هو ماذا نفسه والقانون والعرف؟ العادة قوة أى العام الرأى
الجماعة نزوع مظاهر من ا مظهر أليست الديمقراطية واألنظمة ونواه؟ أوامر صورة ىف
األزمنة ىف كانوا كيف وتأمل يشاء؟ كما بتسيريها نفسه تحدثه الذى الفرد مقاومة إىل
ىف شك ال يشتوون! وهم مؤلفة اَالًفا حولهم ويحتشدون االبتداع أهل يحرقون السالفة

أصلها. عن املسألة يحيل ال ذلك ولكن هذا ىف كبري دخل له الجهل أن

مبعث والرضورة اخرتاع، كل أمَّ الحاجة اعتبار ىف وحاكاهم القدماء تابع قد نورداو وأرى
— «دميورجاس» وزوجة الحظوظ أم اليونانيون صورها وقديما الجد.. ومدعاة الفكر
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ال التى وسطوتها األعىل، سلطانها وجعلوا كذلك، القدر وأم — ومكيفه العالم صائغ
التى العمالقة حروب إليها وعزوا أنفسهم، اآللهة بأس فوق بأسها وجعلوا تدفع وال ترد
األرض ومثلوا العالم. حكم «الحب» يىل أن قبل الزمان قديم ىف بينهم أرحاؤها دارت
أربعة أرباب أحد يعدونها القدماء املرصيون وكان حجرها. ىف الذى مغزلها حول تدور
— وإيروس والحظ الحارس الروح هم االَخرون والثالثة ادمى، كل مولد يحرضون
ألحد يؤذن وال إياه، «العنف» يشاطرها معبد كورنثة قلعة ىف الحاجة أو للرضورة وكان
تحمل وأنها ورفيقه» الحظ «رائد بأنها قصائده إحدى ىف هوراس وصفها وقد يلجه. أن

والثبات. الشكيمة لقوة رمًزا مصهوًرا، ورصاًصا هائلة مسامري النحاسية كفها ىف
أن رأينا ىف اإلغراق من ولكن مداه، بعد ىف املبالغة إىل سبيل ال حد إىل لكذلك وإنها
شك وال عمل. كل ووحى فكر، كل ورس اكتشاف، كل وسبب اخرتاع، كل أصل نزعمها
املساكن إىل واضطر الثياب، فاتخذ والربد الحر يقيه ما إىل الحاجة أحس اإلنسان أن ىف
يعجز ما إىل واحتاج باألسوار. وأحاطها طبقات فشادها والوقاية التحصن وأراد فبناها
ضد واستعمالها السهام فاخرتع مطاردته عىل الكر عن ويقعده الفرار عن الحيوان
عىل اإلنسان ضعف تُعني التى الجوهرية الحاجات أن ىف كذلك ريب وال وعداته. خصومه
الرضورة. من بدافع اإلنسان أتت أسهل، بالنفس االحتفاظ تجعل أو الطبيعة، مقاومة
حاجاتهم أن نتصور وأن مواضعنا ىف القدماء نضع أن السهو من أو الغلو من ولكن
ال مثًال فالنار حياتنا. عىل حياتهم نقيس وأن الحاجات. من اآلن نحس ما عني هى
ال حياتنا ىف جوهرية أنها وعىل تدوم. كيف ندرى ال بدونها والحياة عنها باإلنسان غنى
اهتدى حتى فيها والتفكري بالتماسها القديم اإلنسان أغرت التى هى الحاجة أن نظن
واملساكن بالثياب — األشكال من بشكل الدفء نشدان من له بد ال كان إنه نعم إليها.
ال اتفاق محض كان النار قدح إىل اهتداءه ولكن إِلعموم، عىل والحركة والوثب، والعدو
حتى يقال أن يمكن ما وهو طرقه. وهذب رقاه ذلك عرف أن بعد كان وإن فيه، عمد
بإلحاح شعر نحسبه وال كالحيوان نيئًا اللحم يأكل اإلنسان وكان والثياب. املساكن عن
ىف وتأمل اتفاًقا. إليه هو وما ذلك جاءه بل وطهاه. طعامه فشوى الّىش إىل الحاجة
من يكون والتى بعًضا، بعضها يفتح التى الحديثة واالكتشافات االخرتاعات هذا، عقب
نشدانها. إىل الحاجة فيه تلج الحافل حارضه ىف حتى اإلنسان نزعم أن شك وال املبالغة
الذين املمتازين األفراد وحاجة الجماهري حاجة بني نميز أن ينبغى أنه عىل
نفوسهم، ومطالب عقولهم تسبق والذين بالحارض يقنعون وال بالواقع يجتزئون ال
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الحاجة، وطأة وثقل الرضورة وبضغط بالنقص يشعر من أول هم هؤالء عصورهم.
حتى بها يزالون وال يعوزهم، بما ويشعرونها ذلك إىل الجماهري ينبهون الذين وهم
ركود عصور باألمم مرت وقد يطلبون. ما فتطلب إحساسهم مثُل نفوسها ىف يتنبه
ولبثت اَخُرهم، خلفها حيث الجماهري فبقيت واملمتازين العظماء مدد فيها انقطع كثرية
كل يظهر ممتاز أول ينجح وقلما هللا. تداركها حتى بالجمود الشبيهية الحالة هذه عىل
يأتى ثم الجمود، هذا جبل من اثنني أو حجًرا يقطع أن الفوز من وحسبه النجاح،
كتلة زحزحة وىف التمهيد ىف أخرى خطوات أو خطوة ويتقدم عمله يواصل من بعده
نار وإذكاء مشاعرها تنبيه وىف كاملغمضة، املفتوحة أو املغمضة، عيونها وفتح اإلنسانية
حاًرضا ىشء كل فيلفى املمتازين من للمجدود الفرصة تتهيأ حتى وهكذا فيها. الحياة
بحظها تستغنى أن األوساط من املؤلفة الجماعة وسع ىف كان أنه ولو لظهوره. مهيأ
ما استخدام إىل املمتازين وجود عدم يضطرها وأن األساسية، اإلنسانية الصفات من
الفرتات، هذه التاريخ ىف بدت ملا وملكات، قدرة من رزقت ما وإنضاج مواهب، من لها
ممن دافعة قوة تتاج حتى قرون عدة أحيانًا تطول التى والجزر، والكالل الركود فرتات
هنا والتفسري التخريج باب أن عىل والعظماء. والنوابغ املمتازين من ذلك بعد يظهرون
أن يسعنا ال الذى ولكن غاية.. غري إىل يمتد وهو رحيب، الكالمى الجدل ومجال واسع،
تلقى دافعة قوة ليسوا العظماء وأن رقى، كل أصل هى وحدها الحاجة أن هو به نؤمن
يمكن كالنبات اإلنسان وأن بالقديم، االحتفاظ إىل الجماهري نزعة من والعنت الربَح
األمثال من غريه عيب عيبه ولكن خالب، نورداو رضبه الذى واملثل قًرسا.. يُفرس أن
ىف اشرتكا وإن مختلفان، والنبات الحيوان أن يخفى وال أخرى، إىل دائرة من املنقولة

مظاهرها. من كثري وىف الحياة صفة
فبينما «متناقضات»! له أن نورداو كالم من أوردناها التى النبذ من القارئ ويرى
املقاومة بهذه يعرتف عينه الكتاب من اخر موضع ىف به إذا الجماهري مقاومة ينفى هو
ويسحره يقفه، الذى املوقف نرص عىل بقدرته يغرت به وكأنا نفعها، ويذكر وتعللها
علمه تيار ويسوقه املدى، من أبعد إىل فيمىض حجته، وقوة منطقه خالبة وتفتنه بيانه
النظر وجوه فإن معذور، بعُد ولعله صفحات. قبل موقفه عن ينأى حيت إىل ومقدرته

واحدة. صفحة من أكثر وللحياة كثرية
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األدب التصوفىف

رباعياته ترجمة — املتصوفة أمن — الخيام عمر

من كلمة وهى «مستيسزم»، كلمة الغرب بالد ىف عليه يطلقون ما «بالتصوف» نريد
حاالت من حالة عىل تدل كانت إذ الدقة، وجه عىل تعريفها املرء يعالج أن األمور أشق
حقائق إىل يتغلغل أن اإلنسانى العقل بمحاولة مقرونة تبدو اإلحساس، أو الفكر،
العلية الذات إىل الوصول بنعمة االستمتاع أو الربانية، صفاتها يستجىل وأن األشياء
الدين وىف واألدب، الفلسفة ىف التصوف ظهر هنا ومن فيها، والترسب بها واالتصال

كذلك.
الناس ولكن النادرة. وال بالشاذة وليست اإلنسانى، العقل ىف عريقة النزعة وهذه
صالبة ىف وال وجالئه، له يعرض ما توضيح عىل وقدرته الذهن قوة ىف سواء ليسوا
إىل اسرتاح واإلرادة القوة يرزق لم إذا واملرء االلتفات. مواصلة عىل تعني التى اإلرادة
ال وكان مئونة، وأيرس كلفة أقل هذا كان إذ العنان، لخياله يطلق أن واستسهل األحالم،
خيار له يكون يكاد ال املرء أن عىل والوزن.. املالحة تتقاضاه ما الجهد من املرء يتقاىض
ىف وغاص لألخطاء، استهدف االلتفات عىل القدرة تؤتيه التى اإلرادة عدم فإذا ذلك، ىف
حكمه وفسد املجتالة، الظواهر بني الكائنة الصالت ىف رأيه واعتل الخرافات، من لجج
مشوهة صورة إال يأخذ أن وعيه يستطع ولم وعالقتها، األشياء وصفات الوجود عىل
— ذهنه خواطر ىف بالنابل الحابل واختلط تمييزه، وضعف الخارجى، للعالم غامضة
وعالت واملستبهم، وبالواضح منها، واملؤتلف باملختلف وماج — التعبري هذا صح إذا
ومن نفسها تلقاء من تختفى أو تظهر وراحت كابح، بال — اتصالها بحكم — الخواطر
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بجمهرتها الوعى احتفاُظ واستدعى نفيها، أو تقويته! ىف ما عمل لإلرادة يكون أن غري
العالقات تصوير ىف صادقة غري مضطربة فكرة خليطها من تتكون أن مًعا وقت ىف

قال: الضعيف الرجل لذهن مثًال الصدد هذا ىف نورداو رضب وقد الظواهر. بني

يحرض أن يستطيع بعيدة ظاهرة يستجىل أن مظلمة ليلة ىف حاول من «كل
ثم! انظر الضعيف. الرجل لذهن الفكر عالم يرسمها التى الصورة لنفسه
مفرتس؟ حيوان لص؟ الدريس؟ من كوم شجرة؟ هى؟ ىشء أى مظلمة! كتلة
— الىشء استبانة عن العجز ويعود عليه؟ أحمل أن يجب أم أفر؟ أن أينبغى
هى وهذه نفسه. ىف والقلق الخوف إلشاعة مدعاة — يراه وال يحرزه الذى
فريوح وعيه، يأخذه ما تلقاء الضعيف الرجل عقل عليها يكون التى الحالة
له يخيل التى الصور بني ما ويصل مًعا، وقت ىف ىشء مائة يرى أنه يعتقد
هذه أن ذلك مع يحس أنه عىل مثارها.. كان الذى الخاطر وبني يتبينها أنه
ذهنه، ىف ما أشتاتت من يؤلف هذا مع ولكنه معللة، وال مفهومة ال العالقة
غريها منزلة الصواب من ينزلها أن إىل مضطر ولكنه تجربة كل تناقض فكرة
الحالة وهذه النحو. هذا عىل نشأت قد كلها كانت إذ وخواطره آرائه من
يرى، ال وهو يرى أنه ويحسب يرى، أن معها املرء يحاول التى الذهنية
له وتخيل وعيه، من وتسخر تضلله خواطر من فكرة يؤلف أن إىل ويضطر
امللتاثة الغامضة والظالل الواضحة الظواهر بني مسترسة عالقات يدرك أنه

التصوف». تسمى التى العقلية الحالة هى هذه —

«االلتفات» عىل القدرة معه تمتنع ضعًفا اإلرادة ضعف إىل مرجعها حالة فهى
نورداو يفت لم التصوف من اخر نوًعا هناك ولكن والتمييز.. املالحظة مواصلة أى
العصبى، والجهاز الذهن حساسية ىف االضطراب إىل بحق عزاه وقد إليه، يلتفت أن
عنف من يبلغ حني والغيبوبة الهذيان إىل ويفىض العمىل التصوف يُنتج اضطراب وهو
ما يحس ال وهو املرء ويعود سائره. عمل يتعطل أن الذهن من املهتاج الجزء حركة
واأللم. الغبطة وتمتزج كله للوعى الخواطر من طائفة أو واحد خاطر الستغراق حوله

التصوف. من الرضب بهذا لنا شأن وال
فلسفاتها من متفرع الرشق بالد ىف التصوف إن قلنا إذا كثريًا نخطئ ال وقد
ىف غريه الهند ىف ولكنه ظهر، حيثما ىف الدينى اإلحساس عن عبارة وإنه السائدة،
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تذهب التى والبوذية ووحدته، الكون بتأليه تقول التى الربهمية أن وذلك مثًال. فارس
العليا، الغاية ىف الترسب إىل وتدعو الظاهر العالم حقيقة ينكر كالهما — العدمية إىل
برنجل أندرو األستاذ علل وقد اإلنسانية. الشخصية بقيمة باإلحساس يعصف وكالهما
التسليم من املناخ به يغرى وما اإلقليم بطبيعة الهند ىف التصوف شيوع باتيسون
بقيمة اإلحساس يبلد هناك والحيوان النبات حياتى ىف الخصب فرط وبأن والفتور،

الحياة.
أعم. فيها األدبية والصيغة وأرق، ألطف وهى حدة، فأقل الفارسية الصوفية أما
البانثيزم بروح مشبًعا التاسع القرن بعد يجده الفارىس األدب تاريخ عىل واملطلع
ويضاعف يزيد وألوهيتها األشياء لوحدة الصوىف اإلدراك ولكن وتأليهه).. الكون (وحدة
شعر ىف ملحوظ وهذا عنه. يرصف أو يفرته وال واإلنسانى الطبيعى الجمال التذاذ
خرَّجه تغنيًا والغزل بالخمر التغنى شعرهم ىف كثر ممن وغريهما والسعدى حافظ
لذاذات ذكر من فيه ما فزعموا لفظه من املستفاد بغري وأولوه اَخر تخريًجا املفرسون
للمعبد مستعار اسم الخمارة أن وادعوا العلية، بالذات االتصال لغبطة رمًزا الحب
عليها بعث قصائد الشعراء لهؤالء أن ىف شك وال الحس. ذهول هى الخمر نشوة وأن
الرغبة حرارة فيها وتحس البانثيزم، عليها تغلب وهذه األمر، أول ىف الدينى اإلحساس
بعّد وتغريهم أحيانًا تعرتيهم التى الحالة هذه ولعل باهلل. واتصاله الروح خالص ىف
اللذاذات التماس ىف لإلغراق فعل رد — وباطًال عبثًا األرض ومتع والجمال الطبيعة

للصورة. االَخر الجانب لعلها أو الجسم، إرضاء ىف وإفراط
الخيام. عمر والغرب الرشق ىف ذكرهم وسار صيتهم ذاع الذين الفرس شعراء ومن
عنه ينفى وأن الفرس شعراء من املتصوفة زمرة ىف به يزج أن النقاد بعض حاول وقد
تهمة عنه يدفع وأن أسلفنا، ما نحو عىل كالمه يخرِّج وأن ألفاظه، ظاهر عليه يدل ما
أن فتزجرالد، اإلنجليزية إىل مرتجمه قال كما الواقع، ولكن سرتى. كما جهًال األبيقورية
ويركبهم منهم يسخر كان الذين عرصه متصوفة إىل منه أحد إىل أبغض يكن لم عمر
— هذه غري دنيا أو القدر سوى ىشء إىل يهتدى أن عجز ملا «وأنه والتهكم بالدعابة
من نفسه عن يرفه أن واَثر له، املقسوم بحظه قنع — ذلك ىف خطؤه بلغ ما بالًغا

الغوامض». باستجالء نفسه يرهق أن عىل الحواس طريق
بارًعا. رياضيا! كان أنه ذلك التصوف، عن به تنأى موهبة له كانت أنه عىل
الحذق من فيه أظهر تنقيًحا السنوى التقويم تنقيحه الباب هذا ىف له يذكر ومما
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من طائفة كذلك وله عليه. بالثناء اإلنجليزى املؤرخ جيبون لسان أطلق ما واألستاذية
ضبط وعمله مجاله الرياىض والذهن بالعربية. الجرب علم ىف ومؤلف الفلكية الجداول
الدقة من يتطلب عمل وهو بعلته، واملعلول بأسبابها، النتائج وتعليق والحرص، الحدود
أن العجيب ومن املتصوف. ذهن عليه يقوى أو يطيقه ال ما والتبويب والرتتيب والعناية
لتربئة ساقه فيما الحجة هذه يسوق أن له خطر وال هذا داللة إىل يفطن لم فتزجرالد

التصوف. من الخيام
فتزجرالد لنا صوره الذى الخيام «خيامان»: — السطور هذه أكتب وأنا — وأمامى
األستاذ يرسمه الذى والخيام هو، روحه من عليها أفاض رباعية وعرشين وأربع مائة ىف
وخمسني وثالث مائة ىف نثًرا، العربية إىل الفارسية من مرتجمه الرصاف حامد أحمد
شعًرا، الفارسية عن مرتجمه رامى أحمد والشاعر فتزجرالد، ىف تجده ال أكثرها رباعية
تلك هى هنا الرباعية هذه بأن الجزم ىف املرء ليرتدد حتى مختلف املشرتك والقليل
أنهما وتظهر — دقيقتني رامى والشاعر الرصاف األستاذ ترجمتا كانت وإذا هناك.
املتشابهة الرباعيات إىل عمد فتزجرالد أن إلينا فيخيل — الفارسية نعرف فما كذلك،
ترجمة ىف — الخيام أن ذلك، مثال والتكرار. الرتديد عن بها استغنى واحدة منها فصاغ
الذى اليوم ليومني: االكرتاث قلة إىل الدعوة رباعيات عدة ىف يكرر — الرصاف األستاذ

رباعية: ىف مثًال فيقول يأت، لم الذى واليوم مىض،

أغتم ال أنا البيداء.. ىف الريح أو الوادى، ىف كاملاء القليلة العمر أيام «ذهبت
مىض». الذى واليوم يأت لم الذى اليوم األيام، من ليومني

يقول: أخرى وىف

وال نفًسا طب — بعد يأت لم غد من تجزع وال مىض، الذى اليوم تذكر «اال
عيشك». تنغص

الرباعيات، أكثر ىف شائع هو بما الرباعيتني هاتني ويعجن فتزجرالد، فيجىء
فيها:1 يقول رباعية املزيج هذا من ويخرج

وأثبتنا وسعنا ما بقدر الدقة ترجمتها ىف وراعينا Fitzgerald فتزجرالد رباعيات نحن ترجمنا قد 1

املازنى. — جانبها إىل األصل
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ال��زم��ن رج��ل��ي��ه ت��ح��ت ي��ط��وى ك��ي��ف ال��ف��ط��ن ي��ج��دى ف��م��ا ال��ك��أس ل��ى ه��ات
ح��س��ن ف��ال��ي��وم ال��ي��وم، ف��ك��ف��ان��ا غ��د ي��ول��د ول��م األم��س، ق��ض��ى ق��د

Ah, fill the cup: what boots it to repeat
How time is slipping underneath our feet
Unborn tomorrow and dead yesterday
Why fret about them if today be sweet!

الوادى ىف كاملاء ذهبت القليلة العمر أيام إن الخيام قول راقه فتزجرالد أن ويظهر
كثري وهو — الخيام إىل ينسب ما بعض ىف مكرًرا املعنى هذا ورأى البيداء، ىف الريح أو

فقال: الخيام، روح عن يصدر أن فيها تحرى رباعية فيه فنظم —

ال��ن��م��اء2 ب��ك��ف��ى وت��ع��ه��دت س��واء ال��ع��ق��ل ح��ك��م��ة ب��ذرن��ا ك��م
ك��ال��ه��واء! وأم��ض��ى ك��ال��م��اء، ج��ئ��ت ك��ل��ه: ح��ص��ادى ه��ا وت��أم��ل:

With them the seed of wisdom did I sow.
And with my own hand labour’d it to grow!
And this was all the harvest that I reap’d
“I came like water, and like wind I go”.

الخيام: قول نقل أنه الحسن ترصفه أمثلة ومن

قم املفتون، الرشاب أخا يا إيه يقول: حانتنا من السحر ىف هاتًفا «سمعت
كأسنا». يملئوا أن قبل بالخمر الكأس لنمأل

فتزجرالد. عن نحن، ترجمتنا من 2
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الرباعية: هذه ىف رامى نظمها وقد

ال��ب��ش��ر غ��ف��اة ال��ح��ان: م��ن ن��ادى ال��س��ح��ر ف��ى ه��ات��ًف��ا ص��وتً��ا س��م��ع��ت
ال��ق��در ك��ف ال��ع��م��ر ك��أس ت��ف��ع��م أن ق��ب��ل ال��ط��ل��ى ك��أس ام��ل��ئ��وا ه��ب��وا،

هكذا: وجعلها فنقحها

م��ه��ي��ب2 ال��ح��ان، م��ن ال��س��م��ع ط��رق رط��ي��ب، وال��ف��ج��ر أح��ل��م، ب��ي��ن��م��ا
ال��ن��ض��وب» ب��م��ح��ت��وم م��ح��ي��اك��م ك��أس ت��ؤذن��ك��م أن ق��ب��ل م��ن «ك��أس��ك��م!

Dreaming when dawn’s left hand was in the sky
I heard a voice within the tavern cry
“Awake, my little ones, and fill the cup
Before life’s liquor in its cup be dry”

كأسها. امتالء من املوت بمعنى أشبه الحياة نضوب أن ىف شك وال
يقول: الخيام أن املحمود املعقول الترصف هذا أمثلة ومن

مجازى، غري حقيقى أمر ذلك بنا، الالعب هو والفلك أطفال، أالعيب «نحن
بعد واحًدا العدم صندوق إىل ذهبنا ثم الوجود ساحة ىف مدة لعبنا لقد

واحد».

هكذا: رامى وترجمها

ي��ش��اء أن��ى ال��ل��وح ف��ى ي��ن��ق��ل��ن��ا ال��ق��ض��اء رخ��اخ ن��ح��ن وإن��م��ا
ال��ف��ن��اء م��س��ت��ق��ر ف��ى ب��ه ي��ل��ق��ى دوره م��ن ي��ف��رغ م��ن وك��ل

هكذا: فجعله وضوًحا التشبيه وزاد فتزجرالد، فتناولها

وم��س��اء2 ص��ب��ح ل��ون��ان: ول��ه��ا ال��ق��ض��اء ش��ط��رن��ج رق��ع��ة ه��ذه
ال��ف��ن��اء ص��ن��ادي��ق ت��ط��وت��ن��ا ث��م ي��ش��اء ك��ي��ف ب��ه��ا ال��خ��ط��و ن��ن��ق��ل
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Tis all a chequer—board of nights and days
Where destiny with men for pieces plays
Hither and thither moves, and mates, and slays
And one by one back in the closet lays

النثرية الحرفية الرتجمة ىف منه وأشد أتم فتزجرالد، رباعية ىف املعنى أن ىف شك وال
وهو نواحيه، جميع من مستوىف والتشبيه رامى، رباعية ىف منه وأوضح الخيام، لرباعية
الرقعة؟ هذه أمام للقضاء ثان أى ندرى ال أننا عيبه كان وإن وأبرع، أجمل ذلك فوق

نفسه؟ يالعب عابث عنده القضاء ترى أم
الرباعية: هذه للخيام أن الشديد الترصف أمثلة ومن

من تسمع ال وعدتها. التى الجنة من خري روضة، ىف وساق وخمر، «كأس،
من جاء ذا ومن الجحيم؟ إىل ذهب ذا من — والنار الجنة حديث أحد

الجنة؟».

اختاره ما بني وجدنا فقد الفارسية، ىف تشبهها أخرى رباعية هناك أن ويظهر
الرباعية: هذه رامى الشاعر

ط��ري��ف ش��ع��ر دي��وان ح��وى وم��ا ال��رغ��ي��ف ون��ص��ف ال��خ��م��ر زج��اج��ة
م��ن��ي��ف م��ل��ك ك��ل م��ن ب��ل��ق��ع ف��ى م��ؤن��س��ا ل��ى ك��ن��ت إن ل��ى أح��ب

اتزانًا: أكثر أنها إال رامى رباعية صنو فتزجرالد ورباعية

وك��ت��اب2 ورغ��ي��ف خ��م��ر زق رط��اب أف��ن��ان ت��ح��ت وب��ح��س��ب��ى
رغ��اب ف��رادي��س م��ن ه��م��ى، م��ث��ل ال��ي��ب��اب ف��ي��رت��د وت��غ��ن��ي��ن،

Here wtth a loaf of breead beneath the bough.
A flask of wine, a book of verse and thou
Beside me singing in the wilderness.
And wilderness is paradise enow.

63



الهشيم حصاد

حتى بالرتف كامًال وجوده وليس الكفاف، عىل الداللة ىف الرغيف كنصف والرغيف
نعم من النفس تشتهيه بما شبيًها انقلب القفر أن املرء وتخيل حال.. رقة تنصفه يكون
يفضل يذهب أن من بروحه وأشبه اإلنسان طبيعة إىل أقرب الراضية، والعيشة الجنة
ما بتصوير فتزجرالد اكتفى وقد الرغيد. والعيش املنيف امللك عىل الثالثة هذه اجتماع
نفسه عن به يرسى خمر زق حياته، ىف — هو فهمه كما — الخيام الشاعر ينشده
ورغيف والقدر. والقضاء واملوت بالحياة تذكره تفتأ ال التى الهواتف ألسنة فتخرس
وديوان به. تكظ وما املعدة همه مبطانا ليس أنه عىل به ويدل الصناعة إىل به يرمز
وهو — القائل أن وإىل والنفسية العقلية حياته إىل كافية إشارة ذكره ىف كتاب أو شعر
تلطف ولكنه املؤنسة، أو بالساقية، فتزجرالد واحتفظ حيوان.. مجرد ليس — شاعر
الروح، غذاء واملوسيقى تغنيه.. بالحبيبة أشبه وجعلها صفتها، يذكر ولم بها وارتقى
صارت هذا اجتمع إذا فقال: التعبري ىف االعتدال آثر ثم معدنه، ومن الشعر صنو وهى

املشتهى. الفردوس (كأنها) البيداء
ترجمة ىف عليها نعثر ولم ورامى، فتزجرالد من كل ترجمها قوية رباعية وهناك

هكذا: فصاغها رامى أما الرصاف. األستاذ

األل��م ي��زي��د ال��ه��م وح��م��ل��ك ح��ك��م ف��ي��م��ا ال��م��ق��دار ي��رج��ع ل��ن
ال��ق��ل��م م��ر ال��ل��وح ف��ى خ��ط��ه م��ا ي��ن��م��ح��ى ل��ن ال��ع��م��ر ح��زن��ت ول��و

يقول: فهو، وليقويه وتأكيًدا بروًزا املعنى ليزيد اَخرها من فتناولها فتزجرالد، أما

أص��م!2 ال��ح��ك��م ن��اف��ذ — ي��م��ض��ى ث��م ال��ق��ل��م ش��اء، م��ا ي��س��ط��ر، أب��ًدا
س��ج��م! دم��ع ي��غ��س��ل��ه وال ال ورع س��ط��ر ن��ص��ف ي��م��ح��و ل��ي��س

The moving finger writes. And having writ.
Moves on: nor all thy piety nor wit
Shal lure it banck to cancle half a line
Nor all thy tears wash out a word of it

شأنه مىض خط فإذا اللوح، ىف يخط فالقلم القدر: تصوير ىف أروع هكذا واالبتداء
بكاء! وال ورع ال القضاء رد ىف يُْجد ولم الحكم ونفذ
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كما هذه وهى قوية، كانت وإن ورامى الرصاف ترجمة ىف نجدها لم رباعيات وثم
فتزجرالد: نظمها

ال��رم��اه2 ش��اء ال��ذى إال ل��ه��ا م��ا ات��ج��اه ك��ل ف��ى ت��ذه��ب ُك��َرة
س��واه ال — ي��درى ه��و — ي��درى ه��و م��ي��دان��ه ف��ى أل��ق��اك م��ن إن

The ball no question makes of ayes and noes.
But right or left as strikes the players goes.
And he that toss’d thee down into the field,
He knows about it all—he knows—he knows!

إرادة. وال حياته ىف له رأى ال — اإلنسان يعنى
القلب: أعماق من الخارجة الرصخة هذه ثم

ال��وج��ود! ي��ن��ب��وع س��ر أت��ذوق ال��ب��ي��ود ب��ص��ح��راء أم��ه��ل��ن��ى إي��ه
ي��ام��ج��ود! ف��ع��ج��ل — «الش��ىء» ف��ج��ر إل��ى ال��رك��ب م��ض��ى — ال��ن��ج��م أف��ل

ظماَن. يا أى

One moment in annihilation’s waste,
One moment, of the well of life taste—
The stars are setting and the caravan.
Star for the dawn of nothing—oh, make haste!

هذه رباعياته من لنا تخلص التى النفسية الصورة ما الخيام؟ هذا هو فماذا
وأمثالها؟

إىل يرتقى ال شاعر، رباعياته، من اختار فيما فتزجرالد يصوره الذى الخيام
الرتجمتني ىف أما وإلهامه. وروحه نظره له شاعر ولكنه يقاربها، وال األوىل الطبقة
ينهض مثًال فهو مستواه.. إىل يرتفع وال ذلك عن يقرص فهو الفارسية، عن العربيتني

رامى: الشاعر يقول كما أو ليسكر، الفجر انبثق إذا
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ال��م��دام ص��ب��وح ون��اول��ن��ى ف��ان��ه��ض ال��ظ��الم س��ت��ار ال��ف��ج��ر ي��د ش��ق��ت
ال��س��الم رد ن��م��ل��ك ال ون��ح��ن ط��ل��ع��ة ل��ه ت��ح��ي��ي��ن��ا ف��ك��م

الستقبال منه كراهة الخمر ذكر عن ويرضب الصبوح هذا يهمل فتزجرالد ولكن
علتها فتزجرالد ترجم مما رباعية كل ىف وللخمر مخمور. وهو الفجر جمال الشاعر
وشيكة الحياة ألن يرشب فهو الشاعر.. تفكري أسلوب إىل أمرها مرد ىف الراجعة املفهومة
الدنيا هذه ىف املقام وألن تنضب: ما أرسع ما الرشاب ككأس العمر وكأس الزوال،
ويطرح الربيع بهجة ويشعرها النفس ينعش الرشاب ألن أو يرجع، ال والذاهب قليل،
تزور الخمر ألن أو القناة، ويحنى الظهر يقوس الذى الشتوى الندامة ثوب العاتق عن
تشتهيه بما متمتع أنه نشوتها إليه وتخيل وقعها، وتخفف مرارتها وتحىل الحياة له
الخلد، نسيئة من خري وهو كالنقد، أحيانًا له تبدو ألنها أو منه، محروم هو وما نفسه
التفكري وتوقيه آت، هو مما الخوف أو مىض ما عىل األسف من الصدر تجلو ألنها أو
ألنه أو سنة، اَالف سبعة فيه ينطوى الذى باألمس الغد يلحقه قد الغد؟ وما الغد، ىف
فهو تراب.. ىف ترابًا يصبح أن قبل منها بقى ما أو الحياة هذه فرصة يغتنم أن يريد
فيصيح: األبدية املوت رقدة وتهوله األجل، قرص قليه فيعرص املوت أمام الحياة يضع

ال��ث��رى2 ف��ى ت��راب��ى ي��ط��وى أن ق��ب��ل ال��م��دى ه��ذا أغ��ت��ن��م دع��ن��ى إي��ه
م��ن��ت��ه��ى! م��ن وم��ا ك��ال! ق��ي��ن��ة، وال ش��دو، وال خ��م��ر ال ح��ي��ث

Ah, make the most of what we yet may spend,
Before we too into the dust descend,
Dust into dust, and under dust, to lie,
Sans wine sans sing, sans singer, and—sans end!

العبث: هذا بمعاودة نفسه يعنى أن بحب يعد لبحث الجدل بعبث اقتنع ألنه أو

ال��ول��ى2 ي��ت��ل��وه ال��ش��ي��خ وس��م��ع��ت ال��ج��دل غ��م��ار ع��ه��دى ف��ى خ��ض��ت
م��دخ��ل��ى! — ب��ع��دع��ن��ائ��ى — !م��خ��رج��ى أب��ًدا أل��ف��ى ك��ن��ت أن��ى غ��ي��ر

My self when young did eagerly frequent
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Doctor and saint, and heard great argument
About it and about: but ever more
Came out by the same door as in I went

وإىل به؟ جىء أين من التساؤل: فضول ذكرى الكاسات ىف يغرق أن يريد ألنه أو
أن حاول الذى السرت يرفع ولم عالجه الذى الباب له يفتح لم التفكري وألن به؟ أين
الحياة، رس استكناه عن الكفيف فهمه أو املحدود عقله قدرة من يئس ألنه، أو يبارحه،

يصبح: فهو

ال��ق��ض��اء2 ي��ه��دى ب��ه ن��ب��راس «أى ال��س��م��اء ب��أج��واز — ح��ي��ران — ص��ح��ت
ال��ذك��اء؟» «ب��م��ك��ف��وف ف��أج��اب��ت��ن��ى ال��دج��ى»؟ ه��ذى ف��ى ت��ع��ث��ر ِص��بْ��يَ��ة

Then to the rolling heav’n itself I cried,
Asking “what lamp had destiny to guide”
“Her little children stumbling in the dark?”
And “a blind understanding!” heav’n replied.

بالكأس: عاذ ولهذا

األع��ظ��م2 ال��ح��ي��اة س��ر اس��ت��ق��ى ب��ف��م��ى ل��ع��ّل��ى ب��ال��ك��أس، ع��ذت
ع��دم!» م��ن رج��ع��ة ل��م��ي��ت م��ا «ارت��ش��ف! ال��ك��أس ش��ف��ة ف��أس��رت

Then to this earthen bowl did I adjourn
My lip the secret well of life to learn:
And lip to lip it murmur’d—“while you live
Drink!—for once dead you never shall return”

بالجدل نفسه ويعذب عناءه يطيل وملاذا تفكري، أو تساؤل ىف ذلك بعد خري وال
بالكآبة يخرج أن من خريًا هذا أليس ويطرب؟ يسكر أن به األوىل أليس واملحاولة؟
التفكري وبني بينه ما وباعد العقل طلق ولهذا الثمر؟ من باملر أو محصول، وبال واألىس

والبحث:
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ال��ج��دي��د2 ع��رس��ى ف��ى ال��ق��ص��ف دار ح��ي��ن ش��ه��ودى ك��ن��ت��م ل��ق��د أخ��الى ي��ا
وع��ق��ي��دى زوج��ى ال��ك��رم ه��ذا ب��ن��ت وغ��دت ع��ق��ي��ًم��ا ال��ع��ق��ل ط��ل��ق

You know, my friends how long since in my house
For a new marriage I did make karouse:
Discovered old barren reason from my bed,
And took the doughter of the vine to spouse,

هو الذى «الالىشء» إىل يصريان تلثمها التى والشفة ترشبه، الذى النبيذ كان وإذا
ال — إليه صائر أنت ما أنك تتصور أن إال حيّا دمت ما عليك فما — ىشء كل نهاية

ذلك. من أقل تكون فلن — ىشء
السماء إىل برصك ترفع أن ىف خريًا يرى ال فهو اليأس إىل انتهى قد كان وإذا
أمرها من تملك هى وال قوة، وال لها حول ال مثلك السماء فإن املعونة، ملتمًسا مبتهًال،

أنت. تملك كما إال
ألنه، بل النفس، مغلق كثيف بليد أو مستهرت، عربيد ألنه ال الخمر، يرشب فهو
ىف للخمر واحتياجه صوابه.. وأطار وأرقه، وحرقه، وأضناه، فأعياه الحياة لغز عالج
التعلة هذه لقيمة صحيح إدراك عىل ينطوى الحقيقة، عىل اعتذار فتزجرالد رباعيات
نسب وتقلب العقل وينيم الشعور ويفرت الحس يخدر مسكن من أكثر ليست وأنها

وقعها. من املرء مايجده يضعف أو األشياء
ورامى نثًرا، الرصاف الصاحبان: ترجم فيما للخمر الخيام رشب كذلك وليس
يقول كما ليًال» الحبيب مجلس ىف الكأس «عاقر سكري هنا فهو الفارسية، عن — شعًرا
غروب عند ومساء الفجر، طلوع عند وسحًرا القمر، ضوء «ىف مقدمته: ىف رامى صديقنا
بني الغدير ضفاف وعىل الوادى شفا عىل الربيع، ىف والرباب الناى نغم عىل الشمس
بها، يغتسل أن طلب املوت بعد الخمر من حرمانه ذكر فإذا العبق.. والجو املفرت الزهر
واألقداح.. الدنان منه تصاغ لو تمنى جسمه بىل إذا حتى كرمها من نعشه يقد وأن
ال الناس. ترىض أن قبل نفسك أرض بالناقدين. تهتم ال قال: السوء ألسنة خاف فإذا
من أحب وقد كامل. إنسان العالم ىف ليس أنه واعلم املتزهدين من واسخر التقى تظهر
يجد وكان املالَن. ودنها الشفافة كأسها وأحب الصاىف، ولونها املر طعمها حتى الخمر

والنديم». الصاحب بني الرشاب مجلس ىف السعادة
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الخيام كأن الفارسية عن العربية إىل املرتجمة رباعياته تقرأ وأنت إليك ويخيل
بالرشاب الليل يحيوا أن همهم كان ممن مرص، ىف املاىض الجيل أبناء البلد» «كأوالد
الضوء وحجبوا األستار وأسدلوا بمخادعهم عادوا الصبح تنفس فإذا واألنس، والطرب
منهم تسمع فقد فلسفة، أيًضا هؤالء من تعدم وال وناموا. الوسائد عىل رؤوسهم وألقوا
عصفور ألف من خري اليد ىف العصفور وإن راصدة، املنايا وإن قصري، العمر إن قولهم
بال بكل تخطر التى الكلمات هذه اخر إىل الدنيا.. كانت ال رأىس وبعد الشجرة، عىل
تكريم تستحق ال بحيث واالبتذال الشيوع من هى والتى لسان، كل عىل تجرى وتكاد

الحياة. ىف النظرات مستوى إىل بها االرتفاع
رامى: ترجم فيما مثًال يقول فهو

ال��ج��ري��ح ق��ل��ب��ى ال��ه��م أم��ض ف��ق��د ال��ص��ب��وح؟ أي��ن ال��س��م��ح؟ ال��ن��دي��م أي��ن
ص��ب��ي��ح ووج��ه وأن��غ��ام خ��م��ر ال��م��ن��ى أح��ب م��ن ث��الث��ة

يقول: أو

ال��دن��ان ع��ت��اق ش��رب ودي��دن��ى ال��ح��س��ان ب��ال��وج��وه ال��ت��ن��اس��ى ط��ب��ع��ى
ال��زم��ان ك��ف ت��ط��وي��ك أن ق��ب��ل م��ن ب��ه��ا وان��ع��م ال��ح��ظ ش��ت��ات ف��اج��م��ع

يقول: أو

األوان ق��ب��ل ال��ع��ي��ش ب��آت��ى وال ال��زم��ان ب��م��اض��ى ال��ب��ال ت��ش��غ��ل ال
األم��ان ال��ل��ي��ال��ى ط��ب��ع ف��ى ف��ل��ي��س ل��ذات��ه ال��ح��اض��ر م��ن واغ��ن��م

يقول: أو

ل��ط��ي��ف روح ال��دن ب��ج��وف وه��ى ظ��ري��ف خ��ي��ال ال��ك��أس ف��ى ال��خ��م��ر
خ��ف��ي��ف ظ��ل ل��ل��خ��م��ر ف��إن��م��ا م��ج��ل��س��ى! ع��ن ال��ظ��ل ث��ق��ي��ل أب��ع��د
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يقول: أو

ب��دي��ع ش��ىء ال��خ��م��ر، م��ث��ل ي��ر ل��م ال��س��م��ي��ع ال��ع��ل��ي��م ال��ك��ون أب��دع م��ذ
ي��ب��ي��ع م��م��ا أح��س��ن ب��م��ال��ه ي��ش��ت��رى ه��ل ل��ل��خ��م��ار، ع��ج��ب��ت

يقول: أو

ت��دار ك��أس ت��ح��ي��ي��ه م��ج��ل��س ف��ى ال��ع��ق��ار ص��ري��ع ع��ش��ت ال��ذى أن��ا
وال��خ��ي��ار ال��م��ن��ى ك��ل ال��ط��ل��ى ه��ذى أص��ب��ح��ت ل��ق��د ن��ص��ح��ى، ع��ن ف��ع��د

… إلخ
التى واملوشحات املواويل طبقة عن ترتفع الرباعيات هذه معانى أن ترى فهل
بلد» «ابن إال فيها الخيام ترى وهل املاىض؟ الجيل ىف «الضمم» لياىل ىف تغنى كانت
واألقدار والفناء األيام ذكر وهل الحارض؟ العرص عليه عفى الذى الطراز ذلك من قح
فتزجرالد، رباعيات من تحسها التى الحرارة لفح يشعرك الرباعيات هذه أمثال وىف هنا
يعانيها التى املعميات وفك يعالجها التى األلغاز حل عن الشاعر عجز من الجنون وألم

عليها؟ يغوص التى األرسار وكشف
خفيف، وجليس حصيف، وأنيس ظريف، سكري الصاحبني، رباعيات ىف والخيام
يدور أنه تحس ال والقدر القضاء عىل والكالم يفزع، ال معسول لسانه عىل املوت وذكر
هناك خالفه.. عىل والحال ذلك، غري فتزجرالد رباعيات ىف األمر ولكن اللسان.. غري عىل
أحسه الذى الجنون من وحمى الخواطر، ومرعب الهواجس مخوف من ملجأ الخمر
تفكريه، هداه فيما األحياء ماَل هو الذى «الالىشء» أو الالنهائى، الفناء عالم يواجه وهو
ما أمام يضعك وهو أليم، كى املتكلف ولعبثه أحسها، هو أنه أنت تحس لذعة ولسخره
االتزان روح الخيام إىل أضاف أنه فتزجرالد فضل ولعل املرة.. الحقائق من إليه انتهى
الورد، ماء النفس كآبة عىل ونضح واالستخفاف الهم وتكافأ والتهكم، املرارة فتعادلت

امليزان. ليعتدل ضحكة، الفزع جانب إىل وأطلق
رباعيات ىف ولكنها األصل، هى الصاحبني رباعيات ىف الخمر إن بإيجاز ونقول
ولكنه كذلك، يكن لم الخيام ولعل آراءه. الشاعر عليه يعلق الذى النوط هى فتزجرالد
لألصل، الذنب وإنما الرصاف، لألستاذ وال رامى للشاعر ذنب وال وأشعر، أحىل هكذا
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ترصف نؤثر إننا نقول أن ىف نستأذنهما أنا غري أمانتهما، عىل بالشكر خليقان وهما
فتزجرالد.

والوهم الخطأ يركبهم ما كثريا الناس أن وعىل شبهه، وال أبيقوريا الخيام ليس كال!
تكشف الرجلني بني سنجربها التى الوجيزة املقابلة هذه فلعل أيًضا، «أبيقور» أمر ىف
ينكر ال األخالقى. ومذهبهما عقيدتهما أخص وجه عىل منها هنا ويعنينا الحقيقة. عن
ال إنها ويقول االَلهة، تدخل ينكر لكنه األرباب، من عرصه ىف الناس له دان ما أبيقور
(أى وإنها أمورها، وتسيري حكمها نفسها تكلف وال الدنيا، هذه عبء عاتقها عىل تحمل
اإلنسانية من راق نوع سوى ليست إنها أى الطبيعة، نظام ينتجه ما إال ليست اآللهة)
وهذا أمورها.. وتسيري بحفظها وكلت وال الدنيا خلقت هى وال اإلنسان، ىف تتحكم ال
إال هى إن العبادة هذه أن غري عبادتها عن اإلنسان يكف أن يستوجب ال أبيقور عند
الخوف، وال األمل ال عليها الباعث يكون أّال ينبغى وال التام، للنعيم العليا للمثل إجالل
وإن ىشء كل اللوح عىل سطر القلم إن ويقول ونقيضه ذلك عكس إىل يذهب والخيام
يحصد ما اَخر الخليقة مبدأ ىف وبذرت لألرض طينة أول من إنسان اخر صاغت األقدار
وال «للحساب» فجر اخر يقرؤه سوف ما للوجود صبح أول ىف وكتبت الدنيا، هذه ىف

القلم. به جرى مما واحدة كلمة تغيري ىف ألحد حيلة

أص��م ال��ح��ك��م ن��اف��ذ — ي��م��ض��ى !ث��م ال��ق��ل��م ش��اء م��ا ي��س��ط��ر أب��ًدا
س��ج��م دم��ع ي��غ��س��ل��ه وال ال ورع س��ط��ر، ن��ص��ف ي��م��ح��و ل��ي��س

يعتنق أن ويأبى منه، مهرب ال الذى املحتوم القضاء نظرية أبيقور ويرفض
امتثاله إال اإلنسان يسع وال يتغري ال مقدًرا نظاًما العالم لهذا بأن القائلني مذهب
أبيقور يقف وال والقدر. بالقضاء يدين الذى «زينون» يخالف هذا ىف وهو له، واإلذعان
القول وإىل اإلنسانى، العمل دائرة ىف االضطرار رفض إىل يتعداه بل الحد، هذا عند
من بمنجاة يقف أن — كاآللهة — اإلنسان واستطاعة اآللهة، عن البرش باستقالل

البرش». بني إلًها «يعيش وأن الخارجية، املؤثرات
هو نظامه ومحور الكون أساس أن إىل ويذهب والقدر، بالقضاء يقول والخيام
كما تحركنا األقدار بأكف اَالت وأننا أعمى، والقضاء أزىل القدر وأن والجرب، االضطرار

شطرنجها. رقعة ىف رخاخ أو تشاء
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نحن إنما حياتنا. ىف رأى لنا يكون أو نستقل أن وسعنا ىف وال إرادة من لنا وليس
امليدان. ىف ألقانا من بنا يلعب كرة

ليس وأنه أمره، وانقىض فنى مات إذا اإلنسان أن وهو ىشء، عىل اتفقا أنهما عىل
ثوابها. يرجو وال اآلخرة أهوال أبيقور يخاف ال هنا ومن هذه، غري حياة له

الخيام: ويقول

األع��ظ��م ال��ح��ي��اة س��ر أس��ت��ق��ى ب��ف��م��ى ل��ع��ل��ى ب��ال��ك��أس ع��ذت
ع��دم!» م��ن رج��ع��ة ل��م��ي��ت م��ا «ارت��ش��ف! ال��ك��أس ش��ف��ة ف��أس��رت

أن يستطع لم أنه فيه الخطأ وعلة للعلم، مناقض أبيقور مذهب أن ىف شك وال
بما رهنا منها واحدة كل يجعل ارتباًطا الكونية الظواهر بني االرتباط انتظام إىل يهتدى
حدة. عىل يفهمها وأن سائرها عن إحداها املرء يفصل أن الوسع ىف يجعل وال عداها،
السعادة بأن القول أى الهيدونزم من ملطف فرضب األخالقية أبيقور فلسفة أما
الشهوانية إىل قط يدع لم أنه بيد لعقيدته، منطقية نتيجة وهى الحياة، ىف الخري هى
والشهوانية األبيقورية صارت حتى بعد فيما أتباعه ذلك فعل وإنما الرصيحة، البحتة
بل الحارضة الساعة متع من املرء يقتنصه ما عنده اللذة وليست مرتادفتني، اإلباحية
ال سلبية وحالة حياته، طول املرء تالزم الفكر عادات من عادة تكون أن إىل أقرب هى
باالستمتاع، منها واالطمئنان بالسكون أشبه إنها فقل شئت إذا أو فعالة، وال إيجابية
واسرتاحة منه الجسم وتحرر األلم دواعى كل زوال هو أبيقور عند االستمتاع ومحك
وخلّو القلب، راحة — رزينة جليلة لذة أبيقور عند السعادة فكأن التعب، من العقل

والعقلية. الجسمية اآلالم وانتفاء البال،
التساؤل ومن والتربم القلق من حال عىل يستقر ال رجل إنه الخيام؟! هذا من وأين
ذلك وغري الخمر، وزق والرغيف الكتاب وال تسليه الكأس وال يهديه البحث ال والتفكري،
املوت صار ولقد االَالم. وانتفاء الفؤاد وفراغ النفس راحة بمؤتيه شعره، ىف ذكر مما
املوت من والفزع نعيم. كل صفو له ويكدر لذة كل عليه ينغص مخامًرا خاطًرا عنده
الرصخة هذه له يقرأ الذى ذا ومن نظراته. كل عليه تقوم والذى تفكريه أساس هو

واحدة؟! لحظة الراحة استشعر أنه بعدها له ويخطر قلبه أعماق من الخارجة
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ال��وج��ود! ي��ن��ب��وع س��ر أت��ذوق ال��ب��ي��ود ب��ص��ح��راء أم��ه��ل��ن��ى إي��ه
م��ج��ود3 ي��ا ف��ع��ج��ل — «الش��ىء» ف��ج��ر إل��ى ال��رك��ب م��ض��ى — ال��ن��ج��م أف��ل

ويقول: بالعقل ويتهكم شعره بعض ىف يمزح قد نعم

ال��ج��دي��د ع��رس��ى ف��ى ال��ق��ص��ف دار ح��ي��ن ش��ه��ودى ك��ن��ت��م ل��ق��د أخ��الى ي��ا
وع��ق��ي��دى زوج��ى ال��ك��رم ه��ذا ب��ن��ت وغ��دت ع��ق��ي��ًم��ا ال��ع��ق��ل ط��ل��ق

وسخرية واحًدا، لغًزا يحل وأّال ىشء إىل يهتدى أّال آمله الذى املوجع تهكم ولكنه
عجزه عىل الساخط وضحك بإإلرداء، الناس عىل دائرة رحى إال يرى ال الذى البائس
خبأه ما بعض له تجلو واحدة بارقة ملح وعن األقدار شباك من رجليه تخليص عن
عىل يقف أن ليتمنى حتى الزائل اليوم إىل يرتد أن إىل الضطراره اآلسف ومزح الغد،
نفسه! وهوى قلبه رغبة إىل أدنى قالب ىف فيصبه يعود ثم ليمزقه الكون هذا نظام رس
واستهداء الحكمة توخى عىل نفسه يروض أن األبيقورية السعادة طالب وعىل
يخطو وأن االستمتاع طريق يتلمس وأن املقدرة، واالَالم اللذات بني املوازنة ىف الحزم
أبيقور عند لهذا وهو يكذب، ال الذى السعادة رائد هو الحزم كان هنا ومن بحذر.. فيه
بد وال الفلسفة». من أنفس «قوة يقول: كما هو بل الفضائل، وأساس الصفات أسمى
اإلحساس أن ومع للسعادة. أداة يكون للحياة نظام تحرى وىف املالذ التماس ىف منه
قيم ىف الفصل له ويدع للعقل يخضع أنه إال والرش الخري بني التمييز واسطة هو عنده

العقل. وراحة والجسم النفس بهدوء الفوز بغية اللذات
أعمى: كفيف ألنه شيئًا اإلنسان عن يغنى ال الخيام عند والعقل

ال��ق��ض��اء ي��ه��دى ب��ه ن��ب��راس «أى ال��س��م��اء ب��أج��واز — ح��ي��ران — ص��ح��ت
ال��ذك��اء!» «ب��م��ك��ف��وف ف��أج��اب��ت��ن��ى ال��دج��ى»؟ ه��ذى ف��ى ت��ع��ث��ر ِص��بْ��يَ��ة

الظمآن. املجود 3
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ومحاسن للخمر ذكره كثرة عىل استهتاكه إثبات عن عجزوا ملا الناس وأحسب
صدره وحشة عىل منها أدل ليس كثرة األفول» يعرف ال «الذى بقمره والخلوة التفرد
وأن الكرم، عصري «من يذكرها التى الخمرة أن وينفون صوفيّا يزعمونه ذهبوا واالمه،
يرشف لعله الخمر يعاقر إنه فيه: يقول له بكالم واستشهدوا والدم».. اللحم من ساقيه
ىف مثلها يخطئ ألحانه ىف الحق سنا من بارقة يلمح وإنه الحياة ينبوع رس شفتها من
وتعلقه والصوفية، الفقهاء مجالس غشيانه وكثرة نشأته أن ىف شبهة وال املظلم. املعبد
استعداده إىل مضاًفا ذلك كل — عرصه ىف فاشيا كان الذى بالجدل أيامه صدر ىف
ىف البحث إىل شعره ىف نزوعه مظهره التصوف من أثًرا نفسه ىف ترك — الفطرى
وأن الصواب، موفور العقل سليم يخرج أن استطاع هذا عىل أنه غري الدينى.. إحساسه

منها: رباعياته من كثري ىف ذلك إىل أشار وقد الكالميات. عبث إىل يفطن

ال��ول��ى ي��ت��ل��وه ال��ش��ي��خ وس��م��ع��ت ال��ج��دل غ��م��ار ع��ه��دى ف��ى خ��ض��ت
م��دخ��ل��ى — ع��ن��ائ��ى ب��ع��د — م��خ��رج��ى أب��ًدا أل��ف��ى ك��ن��ت أن��ى غ��ي��ر

∗∗∗
ال��ن��م��اء ب��ك��ف��ى وت��ع��ه��دت س��واء ال��ع��ق��ل ح��ك��م��ة ب��ذرن��ا ك��م
ك��ال��ه��واء! وأم��ض��ى ك��ال��م��اء ج��ئ��ت ك��ل��ه: ح��ص��ادى ه��ا وت��أم��ل:

العقول تحجر عىل شعره ىف يحتج يزال ال الفكر حر رجل الحقيقة ىف فهو
وإذا وهذيانهم. الصوفية شذوذ وعىل عرصه، أهل من املتعنتني تشدد وعىل وضيقها
خري فيه ضيع الذى التصوف من للنيل أداة يتخذها فإنما عباراتهم من شيئًا استعمل

منه. بريئًا ذلك مع يعيش أن يستطع لم والذى عمره، شطرى
ولم امليدان من وفر فنكص البحث أعياه يئوس متشائم رجل هذا مع أنه غري
أحس أنه ولو الدنيا. أبناء إىل يؤديها ورسالة الحياة، هذه ىف مهمة عليه بأن يشعر
من يشبههم الذين املتشائمني من كغريه امليدان ىف بالبقاء ذلك ألغراه هذا من شيئًا

وشوبنهور. بريون مثل الوجوه بعض
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كروبوتكني

ضخمة حياة

العالم كروبوتكني الربنس عن — أوكثر قل — شيئا يعرف من هنا الناس من قل
ثمانيًا العمر من بالًغا موسكو بمدينة توىف بأنه األنباء جاءت الذى الروىس االشرتاكى
عىل العاملني. ىف سارت قد واَثاره الخافقني طبقت قد شهرته كانت وإن سنة، وسبعني
مرة بأول هذه وليست موسكو. نفته أن بعد سيما ال التأييد إىل يفتقر وفاته خرب أن
يصل حتى أجله ىف هللا وأنسأ يرزق حى أنه صح فإن بنعيه. الربق أسالك فيها خفقت
ذلك ىف فليكونن أمره، وإكبار بذكره اإلشادة ىف الكتاب أقالم به جرت وما تأبينه إليه
يعكر قد مما أن لوال عمره. من بقى فيما بها يتعلل وفكاهة أيامه اَخر ىف له مسالة
كراهة بل فيه الحبّا عقودالثناء له ينظمون مادحيه أكثر أن الفكاهة هذه صفو عليه

لينني! لقرينه منه
ولنسق حينها إىل ترجمته فلندع هذه!! ىف حتى املتعجلني من نكون أن نحب وال
بالتجارب حافلة كانت فقد ذاته. ىف داللة له ما الناس من لقيه ومما حياته حوادث من
ولقد جميًعا، والجسم للنفس وعجمها للصرب امتحانها من أقىس ليس التى املضنية
يعرف لم هذا مع ولكنه النفى، الثانى بالشطر واستبد السجن، شطريها بخري ذهب
وإيمانه وانبساطه بمراحه الناس يدهش وكان وتفجع.. بكى أو وتوجع شكا أنه عنه
ألهوالها الكفء بالحياة الحقيق النوع من فهو األمر. آخر وسواها روسيا ىف الحق بفوز
إال يزيده وال األزمان عنت يضعضعه ال ركيز، وطيد — «بروميثيوس» طراز ومن
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تؤثر مما أكثر وبروزها الشخصية بمتانة تؤثر التى الطبقة ومن — إيمان رسوخ
العقلية. باثارها

من أول والروسيون القيرصية. ظلم مصارعته ىف ىشء بكل ضحوا ممن والرجل
نفسه لينني حتى بإحسان.. إحسانًا ويجازونه بالءه له ويذكرون جهاده له يقدرون
— القديم النظام عىل الخروج جمعهما وإن املذهب ىف وعدوه الرأى ىف خصمه وهو —
املسرت روى شيخوخته. ىف للرجل الراحة أسباب بتوفري عنى نفسه لينني حتى نقول
همت السوفيت حكومة أن قريب عهد منذ الروسيا ىف نيوز الديىل مراسل وكان «ميكني»
الزراع إال املاشية من ىشء ألحد يكون أّال ألمرها طبًقا له بقرة كروبوتكني تسلب أن
لينني يقترص ولم إليها. وأحوجه له أنفعها كان وما له فبقيت أحد يمسها أال لينني فأمر
عىل ليعينه الناس من لغريه به يسمح مما أكرب خاصة جراية له رتب بل ذلك، عىل
املستقل طبعه له أبى كروبوتكني ولكن املتداعية. بالصحة واالحتفاظ العافية اسرتداد
عادى لروىس سبيل ال شيئًا اَخذ ال وقال: األمة جمهور من سواه عن يُميَّز أن القوى
بالده، أبناء من األعظم السواد يتجشمه ما يعانى املريضة شيخوخته ىف وظل إليه.
من ذخريته إن ثم األدبية. أعماله ىف وتناساها مكتبته إىل اوى الهموم غالبته إذا وكان
جالًسا الشتاء لياىل ىف السوداء الطويلة الساعات يقىض فكان نفدت والشمع الزيت
حد إىل الكهـرباء استخدام وتيرس الربيع جاء وملا يحدثه.. من حتى واليجد شيئًا اليعمل
وجهزه منزله إىل سلًكا فحمل الليل ظالم ىف يقاسيه بما العمال بعض سمع محدود،
إجاللهم عن له وأعربوا طفوه وال الناس حياه فعل فإذا يخرج، قلما وكان بمصباح.

كبرية. ودهشة شديد بحرية ويحس فريتبك شتى بوسائل إياه وحبهم له
ولكن الروسيا ىف العريقة الرشف بيوت من كان وإن غنيّا كروبوتكني يكن ولم
سطوة من مثله الهاربني الالجئني لكل األحد يوم يفتح كان ذلك مع إنجلرتا ىف بيته
ىشء بيته وىف االثنني يوم يصبح قلما كان أنه الثقات الرواة وروى القيرصى. الظلم
حساب عىل يعيش أن يأبى كان هذا مع أنه عىل ىشء كل الناس يشاطر كان ألنه يطعم
رفض ولكنه أمالكه ويسرتد موطنه إىل يعود أن األحوال بعض ىف يستطع وكان الغري،
صحيفة سويرسا ىف يصدر كان ملا إنه حتى يده، وكسب بكده إال يعيش أّال واىل ىشء كل
بيديه الحروف يصف وجعل الطباعة صناعة تعلم النفقات، وطأة عليه وثقلت «الثورة»

املثابرة. من ويتمكن ليقتصد
أصيب بأنه إنجلرتا ىف أصدقائه بعض وسمع هده، السجن ولكن البنيه قوى وكان
فرجوه بالعمل وإرهاقها نفسه عىل وتحامله حاله رقة يعلمون وكانوا القلب ىف بمرض
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مبلًغا به املعجبني من له وجمعوا غريها أو إنجلرتا ىف الجو حسن مكان إىل يقصد أن
أن شاء إذا له ليتيرس ضيًفا عنده ينزل أن — رولىل شارلس — أحدهم إليه وطلب كبريًا
الحيوانات» بني «التعاون ىف كتابه نرش بعد «التعاون» ىف بدأه قد كان الذى كتابه يتمم
من التعاون أن وهو داروين، إليه أشار الذى الطبيعى القانون إثبات منه غرضه وكان
إعانتهم يقبل أن كروبوتكني يستطع فلم التنافس. أو كالتنازع البقاء ىف العوامل أكرب

ساشا». » وابنتهما لزوجه باستبقائه حتى لهم يسمح ولم كله املال ورد إياه
فكان يفكر؟ بأيها مرة بعضهم وسأله أوربا لغات أكثر كروبوتكني حذق وقد
أو الفرنسية أو باألملانية يفكر وأنه فيه يفكر الذى املوضوع عىل يتوقف هذا أن رده

للموضوع. أهلها بحت مبلغ حسب الروسية أو اإلنجليزية
يعيش الذى البلشفى النظام انتقد فقد ١٩١٧ سنة منذ الروسيا ىف مقيم أنه ومع
واحد حزب استبداد عىل القائمة الشيوعية للجمهورية وتنبأ عبارة بأرصح ظله ىف
وثابها النفس متقد — انتهت قد كانت إذا — أيامه آخر إىل يزل ولم واإلخفاق بالفشل
املذاهب تاريخ ىف معروفا وسيظل ومداركه. مواهبه تضعف ولم الجسم هرم كان وإن
فيتوهمه القارئ يخطئ أن ينبغى وال الفوضية». «الشيوعية مؤسس بأنه الحديثة
وسياسة األمر بيدهم من حمل إىل بدعوته يرمى كان إنما فإنه بالعنف القائلني من
حكمته من يبلغ — يقول كما — منا ومن قلوبهم. وتطهري اَرائهم تغيري عىل الجماهري
وضاللها السلطة غباء من وأمثاله هو عانى ولقد غريه؟ إرغام له يحق أن نفسه وطيب
نظام تجديد أن فعنده املساملة. بوسائل وأغراء العنيفة أساليبها ىف زهده ما وعمايتها

يستلزم: وصالحه االجتماع
الحر. والتمتع املشرتك اإلنتاج يتأتى لكى الرأسماليني نري من املنتج تحرير أوال:

طوائف ويصريوا يتحدوا أن لألفراد يتيرس حتى موطدة حكومة نري من التحرر ثانيًا:
حسب التعقد حالة إىل البساطة حالة من مرتقيًا متدرجا حّرا انتظاًما منتظمة

حاجاتها.
إليها تدعو التى الحرة األخالق منه واالعتياض الكنيىس األخالق نظام من التحرر ثالثًا:

نفسه. املجتمع حياة
ويجددها، الناس أعمال يعنّي أن خليق والتماسك التضامن إحساس أن رأيه ومن
عقاب ىف املجتمع حتى يبطل وأن له يرتاءى كما العمل حق امرئ لكل يرتك أن وينبغى
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ومبلغ التهذيب نسبة عىل — اإلنسانية جمهور «إن اجتماعى عمل أجل من الرجل
للمجتمع». نافعة بطريقة دائًما سيعمل — القيود من التحرر

وقد املتبادل».. «التعاون قانون هو كروبوتكني به يدين اجتماعى قانون وأعظم
نحو ينحو من ضد عنه والدفاع القانون هذا لرشح «التعاون» مؤلفاته أشهر كتب
تنازع قانون من وترقيته االجتماع نشوء ىف أهم التعاون قانون أن وخالصته سبنرس،

البقاء.
النظام إلغراق فعل رد نتيجة أنه مذهبه من أوردناه ما موجز من وظاهر
الظلم أنواع جميع وتحميلهم األغالل أنواع بكل وتقييدهم الروسيني إرهاق ىف القيرصى
السلميني الفوضيني أو الكمالني الثوريني من كروبوتكني أن كذلك وواضح والعنت..
وأن املتعاونة الحرة واملدن القرى طوائف من فردوًسا األرض بجعل يحلمون الذين
وهزته ١٩١٧ سنة ثورة راعته ولقد القيرصى. األوتوقراطى النظام محل ذلك يحلوا
لحكومة معارضة كل عن كف هذا مع أنه غري األرضية.. الحقائق عىل عينيه وفتحت
والصناعية السياسية القوة «مركزة» منها استنكر قد أسلفنا كما كان وإن السوفيت
أنها السوفيت حكومة رأت التى القمح تدابري عىل وأمرِّها العبارات بأعنف وأنحى

الثورة. عن للدفاع رضورية
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يوسف سورة يتلو القراء مشاهري من واحًدا سمعت أن العيد لياىل من ليلة ىف ىل اتفق
وتعويض الشيخوخة فعل مغالبة ىف املجاهدة ومن العمل من فيه بصوت السالم عليه
كان وإن رأىس، وصدع أمّلنى ما املرذول، التصابى ومن العرص، روح بتغري فاته ما
بصياح، صياًحا ويقارضهم يجاريهم وهو طربًا يرصخون حوىل من الناس جمهور
األصوات. التواءات من ومؤثروه النغمات من محبوه أنهم له بدا مما لهم ويكثر

اآليات: هذه تال حتى آية كل بعد الجلبة فرط من بركان جوف كأنه والرسادق

َقاَل ۚ َلَك َهيَْت َوَقاَلْت اْألَبَْواَب وََغلََّقِت نَّْفِسِه َعن بَيْتَِها ِيف ُهَو الَِّتي ﴿َوَراَوَدتُْه
ۖ ِبِه ْت َهمَّ َوَلَقْد * الظَّاِلُموَن يُْفِلُح َال َُّه إِن ۖ َمثَْواَي أَْحَسَن َربِّي َُّه إِن ۖ ِهللا َمَعاذَ
َُّه إِن ۚ َواْلَفْحَشاءَ وءَ السُّ َعنُْه َف ِلنَْرصِ َكٰذَِلَك ۚ َربِِّه بُْرَهاَن رَّأَٰى أَن َلْوَال ِبَها َوَهمَّ
َسيَِّدَها َوأَْلَفيَا ُدبٍُر ِمن َقِميَصُه ْت َوَقدَّ اْلبَاَب َواْستَبََقا * اْلُمْخَلِصنَي ِعبَاِدنَا ِمْن
أَِليٌم َعذَاٌب أَْو يُْسَجَن أَن إِالَّ ُسوءًا ِبأَْهِلَك أََراَد َمْن َجَزاءُ َما َقاَلْت ۚ اْلبَاِب َلَدى
ُقدَّ َقِميُصُه َكاَن إِن أَْهِلَها ْن مِّ َشاِهٌد َوَشِهَد ۚ نَّْفِيس َعن َراَوَدتِْني ِهَي َقاَل *
َفَكذَبَْت ُدبٍُر ِمن ُقدَّ َقِميُصُه َكاَن َوإِن * اْلَكاِذِبنَي ِمَن َوُهَو َفَصَدَقْت ُقبٍُل ِمن
إِنَّ ۖ َكيِْدُكنَّ ِمن إِنَُّه َقاَل ُدبٍُر ِمن ُقدَّ َقِميَصُه َرأَٰى ا َفَلمَّ * اِدِقنَي الصَّ ِمَن َوُهَو
ِمَن ُكنِت إِنَِّك ۖ ِلذَنِبِك َواْستَْغِفِري ۚ ذَا ـٰ َه َعْن أَْعِرْض يُوُسُف * َعِظيٌم َكيَْدُكنَّ
َقْد ۖ نَّْفِسِه َعن َفتَاَها تَُراِوُد اْلَعِزيِز اْمَرأَُت اْلَمِدينَِة ِيف ِنْسَوٌة َوَقاَل * اْلَخاِطِئنَي
إَِليِْهنَّ أَْرَسَلْت ِبَمْكِرِهنَّ َسِمَعْت ا َفَلمَّ * ِبنٍي مُّ َضَالٍل ِيف َلنََراَها َّا إِن ۖ ُحبٍّا َشَغَفَها
ا َفَلمَّ ۖ َعَليِْهنَّ اْخُرْج َوَقاَلِت ِسكِّينًا نُْهنَّ مِّ َواِحَدٍة ُكلَّ َوآتَْت ً ُمتََّكأ َلُهنَّ َوأَْعتََدْت
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َمَلٌك إِالَّ ذَا ـٰ َه إِْن ا بََرشً ذَا ـٰ َه َما هللِ َحاَش َوُقْلَن أَيِْديَُهنَّ َوَقطَّْعَن أَْكَربْنَُه َرأَيْنَُه
ۖ َفاْستَْعَصَم نَّْفِسِه َعن َراَودتُُّه َوَلَقْد ۖ ِفيِه لُْمتُنَِّني الَِّذي َفٰذَِلُكنَّ َقاَلْت * َكِريٌم
ْجُن السِّ َربِّ َقاَل * اِغِريَن الصَّ َن مِّ َوَليَُكونًا َليُْسَجنَنَّ آُمُرُه َما يَْفَعْل لَّْم َوَلِنئ
َن مِّ َوأَُكن إَِليِْهنَّ أَْصُب َكيَْدُهنَّ َعنِّي ْف تَْرصِ َوإِالَّ ۖ إَِليِْه يَْدُعونَِني ا ِممَّ َّ إَِيل أََحبُّ
اْلَعِليُم﴾. ِميُع السَّ ُهَو َُّه إِن ۚ َكيَْدُهنَّ َعنُْه َف َفَرصَ َربُُّه َلُه َفاْستََجاَب * اْلَجاِهِلنَي

٢٣–٣٤ يوسف:

وثقله، القارئ تنغيص ونسيت قبل من سمعته وال هذا قرأت كنت ما فكأنى
رواء من له كان لعله وما يوسف أمر ىف أفكر وانطلقت الجمهور، ضوضاء عن وذهلت
ويقتنيها الطرقات ىف له تباع التى امللونة الصورة هذه وذكرت باهر، وحسن ساحر
كما أعلم إنى لنفىس وقلت استطاعوا. ما رساموها جملها والتى العامة وأشباه العامة
الحكيم. الكتاب من سواها من عندهن واثر النساء إىل أحب السورة هذه أن غريى يعلم
مصوًرا كنت لو السالم عليه يوسف جمال عن املأثور من الرغم وعىل ذلك مع ولكنى
حسنه ىف شبيًها جعلوه كما أجعله ولم إليهم أرشت الذين الرسامني أصحابنا لخالفت
إليه أصبى بفطرتها املرأة أن أظن ما الجمال معانى من له أتخيل لكنت بل باملرأة.
إىل يحتاج هذا كان وإذا الرجال. معارش نحن به نعجب أن ألفنا ما ال به، وأكلف

الفصل. هذا موضوع أجعلها كلمة فيه أقول أن ىل خطر فقد إيضاح
ىف شذوذها من أحيانًا يبدو وما الجمال ىف املرأة رأى الناس من كثري يستغرب
هذا من يالحظونه ما أكثر ويحيلون فيه للشك مجال ال شذوذا الرجال ألفه عما ذلك
يرجع مما وذاك هذا أوغري التهذيب نقص أو الذوق ىف السقم أو الفطرة ىف الزيغ عىل
ما. حد إىل تأثريه لهذا أن ىف ريب وال ظلها.. ىف عاشت التى واألوساط املرأة نشأة إىل
عىل نحيل بأن مسألة كل من األكف ننفض أن أسهل وما املعضلة. يحل ال هذا ولكن

وتفكري! نظر إىل يحتاج ىشء بقى ملا إذن وسقًما. صحة والفطر األذواق اختالف
التفكري عىل والقدرة والعقل القوة من الرجل حظ مثل لها كان املرأة أن ولو
وألراحنا الرجل رأى من عرفنا ما مثل الجمال ىف رأيها من لعرفنا والرتتيب والتقىص
طبيعة ولكن عنها. لنا تكشف لم التى نظرها بوجهة لإلملام النفس إجهاد من ذلك
الفرق من وحسبنا سواء. واملرأة الرجل تجعل أن وأبت اآلن. إىل ذلك غري شاءت الحياة
املختلف التكوين هذا عن ينتج أن بد ال وما الجسم تكوين ىف االختالف من بينهما ما
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كثرة وعىل والرجل، املرأة تساوى عن قيل ومهما املتنوعة. والكفاءات االستعدادات من
حقوق مثل للمرأة يكون أن الواجب وأن بينهما فرق ال أنهما من البعض به يلهج ما
أثداء للرجل فليس جوهريّا. تباينًا وسواه ذلك من الرغم عىل بينهما إن نقول — الرجل
األجنة يحمل ال وهو به، ويتغذى الطفل يرضعه لبن إىل الغذاء يحول ما وال اللبن تدر

لذلك. معد مكان جوفه ىف وال جوفه ىف
من نأت لم ونحن جنسني ويجعلهما مخلوقني يحيلهما كبريًا اختالفا بهذا وكفى
وليس منها. ذكره املقام يحتمل ما عىل وإال بعضها عىل إال التكوين ىف االختالف وجوه

نهايتها. إىل املقابلة ىف يمىض وأن النوعني يتصور أن القارئ يعجز
للنوعية، منه للفردية حياته ىف تمثيًال أكثر الرجل يكون أن الطبيعة شاءت وقد
بما الطبيعة مكافحة هو يتوىل أن — منه قوته استوجبت األصح عىل أو — عليه فكتبت
يعرض والسعى بالسعى. يتكفل وأن جنسه وغري جنسه من وكائنات قوى من فيها
والتدبري وباملكر ذلك له تهيأ إذا بالقوة لدفعها االحتيال عن له مندوحة فال لألخطار
فقد سائغة لقمة الحياة تكن لم ومّلا ُمنته. خانته إذا ذلك إىل وما الترصف وحسن
ما يصادف يخطوها خطوة كل ىف وهو تذليلها. ومعالجة الصعاب مغالبة إىل احتاج
أقوى الغريزة هذه صارت هذا أجل ومن النفس. صيانة أو الذات حفظ غريزة ينبه
اتصالها من أكثرَّ بها متصلة أعماله تجعل حياته ألن عمًال، وأكثر تنبًها وأرسع وأنضج
كانت هنا ومن ناحيتها. من تأثًرا وأرسع بها أحس لذلك وهو النوع. حفظ بغريزة
فيما ويذهبون إليه ويفطنون ذلك يالحظون والعامة وأقوى. أظهر الرجل ىف األنانية
طفله يداعب الرجل ترى وقد أبيه. من طفلها عىل أحنى األم أن إىل أمثالهم من وضعوه
مالزمة من املرأة عليه تقوى ما عىل يقوى رجًال تجد أن قل ولكنك ساعة، أو برهة
يرتسم لعله ما فهم توهم ومن إليه، التحدث عىل والصرب مداعبته، عىل واملثابرة الطفل،
أشق هو وما ذلك واحتمال األصوات، من عنه يند أو الحركات، من وجهه صفحة عىل

حول. عقب وحوًال شهر تلو وشهًرا يوم بعد ويوًما أخرى بعد ساعة منه
يرد املرض ألن ذلك نزاع! بال املرأة للتمريض؟ أصلح االثنني أى ذلك: غري والحظ
يضاهيها؟ وما الطفولة عىل الرجل صرب عىس وما وحاجتها، الطفولة عجز مثل إىل املرء
أوجاع احتملت ملا وإال — «فيننجر» رأى عىل منه كبًدا وأغلظ الرجل من أقىس واملرأة
بكل النوعية الغريزة تستغرقها هى أو منها. الرجل وفر ترى ما نحو عىل املرىض
تقوم أن املرأة استطاعت ملا ذلك ولوال بالغة. هللا من حكمة وتلك عليه، تنطوى ما
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أن ىف شك وال بها. للرجل قبل ال التى املشاق من تحتها ينطوى وما الجنسية بوظيفتها
ما دليًال وحسبك التامة. التضحية مثال ذلك ىف وهى االكثر عىل باملرأة رهن النوع بقاء
وفزعها الحيوى الخطر بهذا علمها عىل وهى والوضع. الحمل أخطار من له تتعرض
عليها ليس ذلك فيماعدا وهى له. تستهدف أن الختارت خريت لو له، واستهوالها منه،
األخطار ودرء والتدبري الكفاح من يعالجه ما تعالج أن وال الرجل جهاد تجاهد أن
بالجنس عالقة له ما بكل العموم عىل تأثًرا أرسع املرأة كانت ولهذا املصاعب. وتذليل
كل تحب باألمومة إحساسها لفرط وهى محورهما، عىل دائرة وظيفتها ألن واألمومة،
كان ولو وتقبله وتعانقه — الكبار إىل بالقياس كاألطفال هو ما أى — لطيف رقيق
الغريزة كانت وإذ بلثم. لثًما يجازى وال التقبيل وال العناق ال يحس وال يجيب ال جماًدا
أضيق كانت وإن الرجل من بالجمال أحس فهى فعال وأقوى عمًال أكثر فيها النوعية

له. فهما
يهيج بما اإلحساس — وأصاب بعضهم عرفه كما — هو الجمال؟ هو ما ولكن
الخواطر. تسلسل بواسطة أو مبارش غري أو مبارش طريق من التوليد مركز الذهن ىف
التى الوظيفة وىف الجثمانى، التكوين ىف االختالف هذا كل واملرأة الرجل بني كان وملا
ىف النضوج إرباء من الوظائف اختالف عىل يرتتب وفيما الحياة، ىف منهم! كل يؤديها
االختالف إىل ذلك يؤدى أن املعقول فمن اآلخر، البعض ىف النضوج عىل الغرائز بعض
فيه تتوافر الذى هو املرأة نظر ىف الجميل الرجل يكون وأن الجمال، إىل النظر ىف
— ذلك عىل وأعوُن النوع بحفظ سواها من أكفل أنها بفطرتها تحس التى الصفات
قسيًما وسيًما الرجل يكون أن حينئذ الرضورى من وليس — تشعر لم أم بهذا شعرت
ىف الرجل يطلبه ما الرواء وحسن البزة وغضاضة املالحة من يرزق وأن الرجال نظر ىف

منها. ويسبيه املرأة
معانيه غري الرجل عند الجمال معانى الطبيعة. عليه درجت والذى األصل هو هذا
إحساسها وأصاب التحوير، من ىشء رأيها عىل طرأ ذلك مع املرأة ولكن املرأة. عند
رأيه حيث من الرجل من قريبة تكون أن األيام مر عىل واستطاعت التنقيح، من مقدار
من أقوى الرجل أن وجوابنا: علته؟ وما هذا كان وكيف يسأل: من وعىس الجمال. ىف
األقوياء شأن وإحساسه رأيه نفسها ىف ويبث إليها يوحى أن وسعه ذلك أجل ومن املرأة
وأعمالنا. وعواطقنا آراثنا كل ىف به يستهان ال أثًرا لإليحاء أن يخفى وال الضعفاء، مع
آراءه ينقل أن يستطيع والقوى اإليحاء. هذا بسبب لبعض بعضهم مدين الناس وأكثر
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من ويُلني عزمه، ويثنى مقاومته، عىل يتغلب وأن الضعيف، إىل ونزعاته وإحساساته
تبًعا يريده الذى النحو عىل نفسه به وتضطرب ذهنه ىف يختلط ما له وينسق جانبه،

صاحبه. ضعف عىل إربائها ومبلغ قوته ملقدار
التى باملنزلة الرجل إىل بالقياس الضعف من املرأة كانت إذا يقول: معرتًضا ولعل
ىشء فبأى مشايعته، عىل قرسها ومن إليها اإليحاء من الرجل يتمكن وبحيت تصفها،
من لها أطوع وهو ويروح يحبها، التى املرأة يد ىف ألعوبة يعود الرجل كون تعلل
وتبًعا تكوينه، بطبيعة كذلك وإنه األقوى هو الرجل أن ىف الشك إنه فنقول: بنانها؟
نعنى وال لحياته. رضورى هو مما والتدبري املقاومة من ويألفه الكفاح من يزاوله ملا
مع ويكون ضعيًفا املرء يكون فقد اإلطالق، عىل نريدها وإنما منها الجسدى بالقوة
بدهائه ويبلغ األخطار، تفادى وعىل الترصف وحسن واالحتيال التدبري عىل أقدر ذلك
تغلبه رجل كل أن بصحح وليس العضالت. وتوثق األرس بمتانة سواه يبلغ ال ما وعقله
ىف العجب وجه وما فيه؟ غرابة فأى هكذا، هذا هب ولكن أمره، عىل يحبها التى املرأة
ولالحتفاظ النوع لبقاء املرأة تسخر التى الحياة إرادة قوة أمام الرجل قوة تتضاءل أن
املعانى من الرجل يروق ما كل شخصها ىف تجمع املحبوبة املرأة أليست الجنس؟ بمزايا
— فهو املعانى؟ هذه من خياله يتصوره ملا مجسد مثال أقرب هى أليست الجنسية؟
ممثلة أمام يقف بل امرأة يواجه ال — هذا ىف نتكلم ونحن العقاد صديقنا قال كما
النوع حفظ لغريزة ما ولكل قوة من الجنس هذا ىف ما لكل شخصها ىف جامعة لجنسها

النفوس. عىل سلطان من
الرجولة. نقص عىل ودليل حال، كل عىل ضعف االستسالم من الرضب هذا ولكن
النفس. عن الدفاع لسالح إلقاء فيه ألن تحرتمُه، أن نستطيع ال ولكنا ونعللُه نفهمه
مخلوق إىل نفسه املرء يسلم أن ىشء ىف النفس وصون بالذات االحتفاظ من وليس
الجنسية الغريزة أن عىل دليل فهو ىشء، عىل دليًال هذا كان وإذا إشارته. رهن اخريبيت
مقدار عىل أربى الرجل ىف األنوثة مقدار وأن وغلبتها، الذات حفظ بغريزة طغت قد

الرجال. شكل له كان وإن باملرأة أشبه فعاد — فيه الرجولة

آلثرت املرأة، نظر ىف الجميل الرجل صورة اللوح عىل أثبت أن ىل وبدا مصوًرا كنت ولو
ما الرجل وجه ىف أثبت وأن املرأة، عند الجمال فكرة نشوء ىف األصل إىل أرجع أن
الصفات من الذكية بفطرتها عنه تبحث وما النوعية، بالغريزة املرأة إحساس يناسب
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ممثل هو كما الحسن من نصيبًا له أجعل أن يمنع ال وهذا الغريزة. هذه تتطلبها التى
ىف العموم عىل الذكور ألن ذلك، من حظ له يكون أن الواجب إن بل الرجال. خواطر ىف
الرجال معارش نحن أو — الناس عند الشائع عكس عىل اإلنإت من أجمل حيوان كل
كنت ما حال كل عىل ولكنى — نجريها التى املقارنات من ونستخلصه ذلك نزعم

النفس! ومنى العني فتنة أنهن نحس كاللواتى امرأة محيا له ألجعل
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— موضوعها ىف بحث — الرواية (خالصة الكاميليا غادة رواية حول
املمثلون)

نقلت ومنه الرشق، منبتها األصباغ، شتى أو حمراء أو بيضاء نضرية زهرة الكاميليا
الصغري، دوماس إسكندر تأليف من اآلن بصددها نحن التى والرواية الغرب.. إىل
عىل تدور التى مرجريت ألن االسم هذا عليها أطلق وقد الكبري، من أشهر بها ولعله
فرقة تمثلها كبرية رواية أول وهذه بها. إال تبدو تكاد وال تحبها الرواية حياتها
من فتاة السبك: وحسن البساطة ىف غاية وموضوعها مرسحها.. عىل وهبى يوسف
وهبى) (يوسف أرمان يحبها اليوسف) (روزا مرجريت اسمها املرتفات الهوى بنات
ذات ضيق عن وتغىض بإخالص، وإخالًصا بحب حبّا هى وتجازيه الرشفاء، أبناء من
دى والكونت روستى) (إستيفان فارفيل دى مثل من ودها خطاب إىل بالقياس يده
حياتها من سعيًدا شطًرا فيها معه تقىض ضاحية إىل معه وتذهب فايق) (حسن جريى
غري أو خيل أو حىل من تملك مما باعت مال إىل احتاجت وكلما الل. السُّ ينغصها التى
ما جاهل وحبيبها الغرور.. ومتع الحياة زينات من أمثالها هوى به يتعلق مما ذلك
تارًكا ذلك إلتمام باريس إىل وكر أمه عن ورث فيما بالترصف هم علم إذا حتى تصنع،
(مختار جستاف وخطيبها رشدى) (فاطمة نيشت هى صديقاتها من عذراء مع إياها

عثمان).
فذهب ويتسخطها، الغرامية العالقة هذه يعلم عيد) (عزيز أرمان والد وكان
فكاشفته تحتلبه، أنها لتوهمه وانتهرها أرمان غياب فرتة ىف وصادقها مرجريت إىل
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فأنس ذلك، إىل وما وخيولها أثاثاتها بيع عقود وأرته أرمان عن كتمتها التى بالحقيقة
قاسية ذريعة ذلك واتخذ عاطفتها، وسمو إخالص إىل واطمأن االستيحاش، بعد إليها
ببتِّ زواجها مستقبل ارتهن التى ابنته سبيل ىف وبحبها بنفسها التضحية عىل لحملها
وكتبت الرس. تكتم أن ووعدت مضض عىل فقبلت صلة، من ومرجريت أرمان بني ما
كان وإن األوىل، حياتها عاودت حيث باريس إىل وعادت قطيعة رسالة أرمان إىل هى

والقلب. العني بني الفاجع املر واأللم بالذكر أبًدا أرمان
ألبيه، بعهدها وفاء إال فتأبى القطيعة رس عىل الوقوف أمل عىل أرمان ويالقيها
فيهينها خليلته، صارت الذى فارفيل تحب أنها وتزعم بذلته، الذى الكتمان لوعد ورعيا
من تحمل ما ويفدحها عصبية نوبة فتصيبها وأصحابها، صواحبها من مشهد عىل

شاءت. لو منجاتها كلمة وىف التضحية، إرهاق
إليه أرمان والد يكتب الدور هذا وىف الفراش، فتلزم السل وطأة عليها وتثقل
من تتوقع وما املاىض بأخيلة فتتعزى بها، يعللها برسالة مرجريت وإىل بالحقيقة،
الفن ويأبى دنياها، أيام اَخر ىف إال حبيبها يوافيها أن القدر ويأبى إليها. أرمان حضور
الكنيسة إىل مرجريت تدعى أن وإال نيشت، زفاف يوم هذا يجعل أن إال املؤلف عىل
العروس تأتى أن وإال تمامه، قبل ستموت بأنها التخلف من تعتذر أن وإال لشهوده،
وإن املأتم. فيه يقوم أن يوشك الذى البيت إىل بها السعيد بعلها ومعها زفافها حلة ىف
تنعشها حبيبها رؤية ولكن هذا.. يومها ىف نحبها قاضية محالة ال أنها لتعلم مرجريت
املحتوم القضاء يغالبها والتى حبيبها بعودة مطلوبة عادت التى الحياة دبيب وتشعرها
الفناء عىل أرشفت وقد يثب الشمعة كلسان ولكن قوة وتستحد املوت، إفاقة ولكن فتفيق

ذراعيه. بني هامدة جثة تهوى ثم
أن بعد ١٨٥٢ عام ىف الصغري دوماس وضعها التى الرواية خالصة هى هذه
بها زلت املرأة عن دفاع القارئ، يرى كما وهى، سنوات بأربع ذلك قبل قصة صاغها
إنسان من ما إنه يقول أن أراد املؤلف وأحسب زلتها. لها يغتفر أن املجتمع وأبى القدم
الجماعة عرف عن لخروجها املنبوذة، النفوس ىف تجد قد وإنك ّرشا، فيه ما كل يكون
واملألوف. العرف هذا يلتزمون فيمن تخطئها قد الخري من عنارص أنظمتها، ومألوف
مرجريت لعاطفة إجالله برغم — وإرصاره أرمان والد أثرة بني يقابل أن أراد به وكأنا
أجل من بنفسها تضحى أن عىل — الروح وعلو النفس وسمو الرشف فيها واعتقاده
والتضحية اإليثار من مكروهه عىل نفسها وحملت مرجريت استطاعته ما وبني ابنته،
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مشايعتهم عىل املتفرجني السامعني أو القراء ليحمل املقابلة هذه تعمد به كأنا نقول —
غرضه. إىل له ومسايرتهم مذهبه ىف ومجاراته رأيه عىل إياه

الفضيلة من ولها عنارص، والرش الخري من فيها نفس كل كان إن غرضه؟ ما ولكن
ذا فمن مخترب، وحسن رس عفاف دونه يكون قد املجتهر قبح وإن حظوظ، والرذيلة
يمكن اإلنسانية النفس أن يحسب الذى من ذلك؟ ىف بالخالف املجادلة عىل يجرؤ الذى
يوجد الرش أن له يخطر الذى ذا من بل محًضا؟ خريًا أو محًضا ّرشا كلها تكون أن
من من ونتساءل: ذلك من أبعد هو ما إىل نذهب بل محًضا؟ يتجسد والخري رصًفا
موجودا يكن لم وأنه املجتمع عىل طارئ الحالية صورته ىف الزواج أن يعلم ال الناس
دورها اجتازت التى االستيحاش عصور — باإلنسان مرت التى األوىل العصور ىف

املعقدة؟ القاسية املدنية األنظمة هذه تنشأ أن قبل البرشية الجماعات
شك وال حدة. عىل منهما كل ينبت وال مًعا، يلزمإن صنوان والرش الخري نعم
نظام الزواج أن والثابت الواخزة. والشوكة املعطار الوردة فيه الزهر كعود أنهما ىف
اإلنسان حياة ىف مقامه يقوم مظهر له أليس ولكن العهد، قديم كان وإن حديث طارئ
منطلًقا سجيته، عىل مرسًال امرئ كل كان حني الفطرية الهمجية عصور ىف األوىل؟
ما ذلك: قبل ونسأل مشرتع؟ قانون أو منظم عرف من كابح ما دون غريزته، وفق
من ذلك عىل يرتتب وما باملرأة الرجل عالقة لتنظيم طريقة هو أليس الزواج؟ هو
هذا وليس للنوع؟ خدمة الحب عالقة تنظيم غايته أليست بالنسل؟ املتعلقة النتائج
وما النوع، حفظ غريزة قوام فهو الحب، فأما اإلنسانية. تاريخ ىف بالجديد نعلم فيما
حيثما ىف ينشأ وهو الحديثة، املنظمة االجتماع حالة عليه بعثت بالذى وال بالطارئ هو
اإلنسانى، مظهرها لبقاء الحياة تتخذها التى الوسيلة ألنه جنسني. من إنسانان يلتقى
بل ال — مميزاته من والحب النوع، لحفظ تستخدم التى األداة هو أخرى بعبارة أو
ىف الوفاء وليس الوفاء، وتتقاضاه باملحبوب االنفراد تتطلب التى األثرة — لوازمه من
ما أكثر وما اإلنسان، ىف عريقة شهوة وهى واالحتياز، امللك لشهوة مظهًرا إال الحقيقة
كراهة بل فيه، لنفاسة به تعلقا وال له إكباًرا ال واألمالك األحراز من بالتافه املرء يضن

سواء؟ يحوزه ألن منه
— شيئًا أحس قد كان إن — األول اإلنسان أحسه ما نتصور أن يعيينا وقد
وال كثريًا ال ظواهره من يفهم وال شيئًا أمره — من يعلم ال عالم ىف نفسه ألفى حني
من بها يحيط ما معنى اكتنهت األوىل اإلنسانية األجيال أن ىف شك ال أنه عىل قليًال.
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بني الوضاءة الدائرة تتعقب كانت أعينهم وأن فشيئًا، شيئًا والحياة الطبيعة ظواهر
وسمعوا يعلمون ال حيت من يأتيان اللذين والنور النار الحظوا وأنهم السماء، طرىف
من العاصفة تحدثه وما ذلك اتفاق وشهدوا الجبال، مخارم ىف وأصداءه الرعد جلجلة
ولجت عليهم وألحت وتنوعت وتضاعفت كثرت وحاجاتهم إحساساتهم وإن التخريب،
الشمس لفح واضطرهم الغريزة، وساعفتهم والتفكري، العمل طريق ىف فاندفعوا بهم،
وملا الحيوان.. جلود فاكتسوا الربد فعل وخافوا أغصانه، وتوشيج بالشجر االستذراء إىل
ىف مالجئ ألنفسهم صنعوا بحاجاتهم، وفت وال الطبيعية، والكهوف الغريان تكفهم لم
أو أداة منها ليتخذوا الحجارة وشحذوا النار وبغوا النور والتمسوا الجبال، أحضان
ولكنهم واحدة. طفرة ال وبالتدريج، األيام، مر عىل وسواه ذلك إىل وفقوا — سالًحا
سائر دون االنفراد وطلب األثرة من يثريه ما عرفوا وال بالتدريج، الحب يتعلموا لم
ظهر عىل وجدوا مذ ذلك الغريزة لقنتهم بل الحقب. كر عىل وباعثه بسببه املخلوقات
عن الذود عىل طبائعها وركبت ذلك يشبه ما املخلوقات من غريهم أودعت كما األرض

صغارها.
نأباه، كما االستئثار إال ويأبون نتزوج، نحن مثلما يحتازون كانوا األولون فاباؤنا
النساء من بهن استأثروا عمن ويدافعون غريتنا ويغارون نطلبه، الذى الوفاء ويطلبون
ويسجل يكتب الذى العقد هذا سوى الحقيقة عىل فرق من وليس زوجاتنا، عن دفاعنا

واملرياث. النسل من عنها ينشأ وما الزوجية عالقة به وتنظم
ىف يأباها باله فما الطعام ىف املشاركة يأبى ال اإلنسان ولكن يقول: من وعىس
املستفادة اللذاذة من اآلكل يجده أن عىس ما الطعام من الغرض ليس فنقول: الحب؟
يستعني التى القوة من املرء ويكسب الصحة من إليه يؤدى ما بل ومذاقه، نكهته من
املساعدة غري آخر غرض ثم وال غاية ذلك بعد له وليس الحياة. ىف مهمته أداء عىل بها
التعاون عاطفة تتغلب وقد الكثري. توافر إذا حتى يكفى منه والقليل الذات. حفظ عىل
القدر إصابة عىل وأعون للشهوة، أحيانًأ أشحذ الطعام ىف املشاركة ولعل التنازع. عىل
من املستفاد فاألنس ومطلوبة. مرغوبة ويجعلها بها، يغرى ما هذا وىف منه، الالزم
الطريقة، بهذه وشحذها املعدة وتنبيه ذلك، يحدثها التى والغبطة األوداء، اجتماع
أخلص ذلك مع اإلنسان ولكن أحيانًا، محبوبة املشاركة جعل ىف املعقولة العوامل من
حدث أو قل الطعام أن مثًال ولنفرض حال. كل ىف املشاركة هذه يرىض أن من لطبعه
هذه له تطيب املرء أن حينئذ أتظن بالناس: الجوع وطغى األسباب من لسبب قحط
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بطنه؟ إشباع سبيل ىف يقتل أال يده؟ إليه تصل بما ويستأثر املرء يخطف أال املشاركة؟
وجنونه.. السغب سورة عىل التعاطف فيتغلب الجوع من أقوى النفوس تكون قد نعم
بهم تسمو الذين الشواذ من النادرين القليلني ال الناس أوساط عن نتكلم إنما ولكنا

الخلق. جماهري فوق وتحلق نفوسهم
مما الجود يكون ال قد خاصة؟ بصفة الناس به يمدح مما الجود نرى ملاذا ثم
لهؤالء خطر فلماذا به، حافل القديم األدب ولكن الحديثة. العصور ىف الثناء عليه يدور
الطائى حاتم كان لم طبيعيّا؟ عاّما ذلك كان إذا بالجود ممدوحهم يميزوا أن الناس
وجه عىل حاتًما نعنى ولسنا لضيوفه؟ خيله أو نياقه ينحر كان ألنه الذكر خالد مثًال
األصل ليس املذكورين. العالم أجواد من وأنداده ألمثاله رمًزا نتخذه وإنما التخصيص،
يعمل أن فيه األصل وإنما املجرى، هذا يجرى مما شيئا وال االيثار وال الكرم اإلنسان ىف
املشاركة كانت فإذا النوع. حفظ وغريزة الذات حفظ غريزة الكربيني. غريزتيه وفق

مظاهرهما. أقىس ىف واألنانية األثرة إال ىشء فال وإال فيها ذلك عىل أعون
وتفيده املعدة شحذ من عليه تعني ملا أحيانا معقولة الطعام ىف املشاركة كانت وإذا
الغاية عىل تعني أن شأنها من يكون أن العقل يتصوره مما فليس والغبطة األنس من
اإليناس إىل إليه، تفىض فيما تفىض، أن يمكن هى وال النوع. حفظ وهى الحب من
صداها من املرء يحسه وفيما تبادلها ىف العاطفة وحسن القلب، وغبطة الصدر ورشح
ىف امللك شهوة يثري — أسلفنا كما — والحب بها. اخر قلب وتجاوب صدره غري ىف
بصددها. نحن التى العاطفة طبيعة هذه باآلخر. منهما كل واستئثار املتحابني نفىس
دوماس؟ يريد فماذا أوان. كل وىف وغًدا اآلن هى وكذلك قديًما مظاهرها كانت وكذلك
منزلة وننزلها نجلها وأن شيئًا؟ البغى من ننقم أّال روايته؟ ىف يقول أن يبغى ىشء وأى
لم الفضائل إن الناس؟ لكل كالشمس أنفسهن يجعلن أن يأبني اللواتى املحصنات
والتنقل التحول وطلب البرشية، النفس طبيعة ىف امللل كان وإذا عبثًا. الدنيا ىف توجد
العفة. رضورة ينفى وال البغاء يسوغ ال ذلك فإن معقوًال الحياة زهرات بني كالنحلة
أن يستطعن وال الدرك هذا إىل يهوين اللواتى بالضعيفات منا رحمة ذلك نفعل أم
الزالت، نغتفر وأن رحماء نكون أن حسن الرجال؟ حبائل يجتنبن أو املغريات يقاومن
الخلق عىل وحميلة املجتمع عىل عياًال تعيش أن تريد ملن ال ذلك، يستحق ملن ملن؟ ولكن
حساب وعىل حق بغري والرتف البذخ ظل ىف أيامها وتقىض الغنى أذيال تجرر وأن
عىل يفزن وأن املؤثرات يغالبن أن يطقن ال هؤالء كان وإذا — املحصنات الرشيفات
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ترثى وال ترحم ال الحياة ولكن عليهن العطف الفرد يدرك قد ضعيفات فهن املغريات
للضعيف. محل الطبيعة ىف وليس ألحد

النفوس ضعاف ويروق الشبان يعجب مما الرواية هذه ىف أرمان هوى يكون وقد
— القوة ذى الفحل قلب من ويقع الرجولة يعجب مما ىشء فيه ليس ولكنه واألغرار،
أو لىشء يصلح ال الذى الباىل كالقميص ويحيلها النفَس الحبُّ يذيب كيف يفهم ال هذا
لها يرتك وال بفرائضها، والنهوض الحياة ىف مهمتها أداء عن وتقعدها املبلولة، الورقة

املرذول. التخنث أى والعويل البكاء سوى عمل من

فلسنا الشهرة. طريق له ت شقَّ التى دوماس رواية عن قولها من بّدا نر لم كلمة هذه
النوع هذا يحمدون ممن وال ألجلها، وأنشأها فيها، بثها التى فكرته عىل يوافقونه ممن
كان وقد الحياة. فرائض املرء وينىس بالرجولة، ويعصف النفس، يذوى الذى الحب من
ملوضوع مسعًدا التمثيل حسن وجاء جيًدا. بأدوارها قإموا الذين وأداء بديًعا تمثيلها
عىل الثناء بأعطر حقيقة اليوسف روزا والسيدة كثرية!! ماَق اغرورقت حتى الرواية
الثالث الفصل ىف بلغت ولقد مرهق.. طويل فادح دورها أن من الرغم عىل تمثيلها جودة
بنفسها تضحى أن أرمان والد إليها يتوسل حني وذلك مطمح، وراءها ليس التى الغاية
الجائشة العواطف من طاغ عباب ىف سابحة جالسة وهى البنته، فداء حبها وتبذل
وال أعظم نر ولم تفعل. ما تعى وال غالئلها تنثر الكاميليا زهرة يديها وبني املتعارضة،
وتعالج املرتقرق دمعها وتغالب حبيبها يعود حني عينه الفصل هذا ىف قدرتها من أبهر
شيئًا أضافت أنها ولو تصارعه. األلم من جحيم الفائر صدرها وىف وتضحك تبتسم أن
مأخذًا وجدنا ملا كالمها وقطعت يبارى ال الذى تمثيلها إىل األخري الفصل ىف السعال من

ما.
ملواقفه، مالئمة طبيعية حركاته يجعل كيف وعرف دوره، أداء وهبى يوسف وأجاد
نظرته وجعل واالحتقار الزراية تمثيل عىل اقتداره الخصوص وجه عىل منه وأعجبنا
ما إىل يفطن ال الذى الحائر دور وحبكه بذلك، ناطق أصدق وقفته ىف جسمه وهيئة

مهاجرته. من حبيبته انتوت
النفس وسذاجة الصبى غرارة تمثل كيف عنها؟ نقول ماذا رشدى فاطمة واآلنسة
وال اَية الفتاة هذه إن فعلت؟ كما إال بقربه وفرحه الحبيب حب إىل القلب واطمئنان
قدرة روزا، كالسيدة لها، أن ذلك وأروع. أبهر سيكون مستقبلها أن ىف شك يخالجنا
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وكأن حركة أو كلمة كل عنها تصدر بحيث روحه وترشب الدور تقمص عىل عظيمة
للتمثيل استعدادها عىل تدل التى الواضحة مزاياها ومن حقيقة. واملسألة واقع األمر
يتفرغ أن املمثل عىل فإن الواجب، هو وهذا موجود، غري كأنه الجمهور تنىس أنها
أن إال يسعه ال الذى الخطيب عكس عىل إليه، ينظر أحًدا هناك أن يفرض وأّال لدوره
التى وجهته توجيهه من ليتمكن بينهم التيار يالحظ أن وإال السامعني بجمهور يعنى

هو. يريدها
عدم فإن دوره، استظهار من التمكن وجوب إىل عيد عزيز األستاذ ننبه أن ونحب
وتحمله دوره، تجويد عن ذلك فيرصفه امللقن، إىل باله جعل إىل املمثل يضطر الحفظ
تكون أو محل، لها يكون ال قد بحركات أبعاضها، أو الجمل بني الفرتات ملء عىل
نكن ولم التمثيل. ىف الضعف بواعث من الكالم، نسياْن سوى مربر بال وتواليها كثرتها
العيب هذا عن تنزيهها ىف ورغبتنا بمواهبه، واعرتافنا بقدرته، إعجابنا لوال ذلك إىل لننبه

مداواته. تستعىص ال الذى الصغري
وأحسنوا. أجادوا ما عىل لهم منا بالشكر زمالئهم من الباقون فليقنع أطلنا، وقد
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االدبوالفنون

مرص ىف األثار

انحطاط زمُن بنا غرب ولقد فيه. نزاع ال — نظن! فيما — هذا الحجر. يحس ال الحجر
الناس وكان حجارًة، ذكرهم، مُرص حفظت ممن وغريهم والعرب الفراعنة آثار فيه كانت
وما للقدماء عجبوا ببالهم ىشءٌ أخطرها وإذا عليها، يلقونها نظرة إىل يتنزلون ال شبهها
وتوطيدها ورصفها الحجارة هذه نقل ىف ومال وقت من وأضاعوه جهد، من تجشموه
وإعجابًا، وتدبًرا نظًرا ويوسعونها الحجارة هذه إىل يفدون الغرب أهل وكان وتلوينها.
وعىل — يقولون وهم رؤوسهم ويهزون واستسخاًفا! وتهكًما عجبًا مرص أهُل ويوسعهم

املجانني»! عىل العبطاء «رزق — الساخرة! الفطنة ابتسامُة شفاههم
منطقها، ووعينا لنا نطقت الحجارة. وحالت نحن حلنا ىشء. كل تغري فاآلن
وقلوبنا لعيوننا وتجسدت لها، ونتحرك ندركها معان صوانها ألواح عىل وارتسمت
التى الحياة مثل إىل ونحنُّ ونكربها نتعشقها تالد باذخ وعز قديم مجٍد صوُر وعقولنا
بيننا من ووجدوا بها «جنونًا» منهم أشد ألفونا إليها الغرب وفود جاءت وإذا أنتجتها.
يقال ما يحققها أن يبعد ال نظرية األقدمني بالعرب وعالقتهم املرصيني أصل ىف لهم من
يحرك لم املرصيني من ومن األولني. الفراعنة بآثار الشبيهة االَثار من سبأ ىف ظهر إنه
الطريقة عىل محنطة جثث عىل العثور من سمعه ما قلبه أعماق وأعمق نفسه أغوار
النبأ؟! هذا أذنه صافح ملا اعتدلت قامته بأن يشعر لم الذى ذا من أمريكا؟! ىف املرصية
أن يحس ولم الفخر وزهو الخيالءُ نفسه جوانب ىف تشع لم الذى ذلك — حجر أى

الدهر؟ أخت أمته
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ظنك ىف أكان عام: مائة منذ مرص إىل ُطري الخرب هذا أن فليفرض شاء ومن
عىل وصربهم «الغرب» رجال بهمة إعجابه عن إال يعرب أكان عبأ وإذا به؟! يعبأ أحد

التنقيب؟!
نفوسنا ىف ويذيع القومية حركتنا عىل يطمئننا الذى هو وهذا حّقا! حلنا لقد أال
األصوات بّح كان وما سواه، ىشء ال — مصريها بحسن والثقة فيها واليقني بها اإليمان
كامًال نيله عىل التصميم من يبدو وما به، املطالبة ىف اللجاجة وال باالستقالل، بالهتاف
صميمة وحركتنا صادقة هبتنا بأن يقنعنا أن وحده لهذا كان ما — منقوص غري
ولعمر فنية. نهضة يريدها يكن لم قومية نهضًة ما، بلد تاريخ ىف رأينا فما عميقة.
يحس أن قبل الحياة ىف ووظيفته وواجباته بحقوقه املرء يحس أن يعقل هل الحق
هذا ينشئ أن وقبل شأنه؟ من كان وماذا هو؟ ماذا يعرف أن وقبل حوله وبما بنفسه

اآلمال؟! نفسه ىف والذكر اإلحساس

معرضالفنون ىف (1)

ىف إال اللغط تخلق وال ضوضاء، تحدث وال ضجة، تثري ال السياسة نقيض عىل الفنون
وفعلها قيمتها لها يعرفون من بني وإال وتقدرها، وتفهمها بها تُعنى التى األوساط
يجهلها أصوًال لها ألن ذلك وليس قليلون، أمة كل ىف وهؤالء داللتها، إىل ويفطنون
إليهما وما والحفر التصوير لرباعات اكرتث ملا كذلك األمر كان لو إذ يدرسها، لم من
بهذا وشبيه وتنقضه: الواقع يخالفه ما وهو وحدهم. رجالهما أى بهما العارفون إال
الصناعة وأصول ببحوره العارف إال يفهمه وال الشعر يقدر ال إنه قائل يقول أن الخطأ
يرفضه كالم وهو رضوبها، عىل والواقفون واضعوها إال للموسيقى يطرب وال فيه،
الحياة بفلسفة التصالها فهمها يفهمونها من يقل وإنما والبديهة الغريزة وتنكره العقل

العويصة. الجمال وبأرسار العالية
القارئ ذهن يكد وال قلمنا يُحفى ال التناول قريب بسيًطا مثالً لذلك ونرضب
وعيناها كرة، عىل فتاة عن عبارة وهى واطس، فردريك لجورج «األمل» صورة —
بأصابع تعالجه واحد وتر إال بها يبق لم يرساها ىف قيثارة إىل مائل ورأسها معصوبتان
هذه إن فهمها؟! ىف الفن قواعد تفيدك ماذا محلولكة. والسماء جهم والجو يمناها،
الكاتب يعصم أن وظيفته النحو أن وكما اللغة، ىف كالنحو إال الواقع ىف ليست القواعد
وعن املرفوع وجر املنصوب رفع عن ويردك ببعض، بعضه الكالم تعليق ىف الخطأ من
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عىل الصناعى بابه ىف إال لها عمل ال الفن قواعد كذلك فعًال، والحرف خربًا املبتدأ جعل
أعوزته إذا الشاعر تخلق ال الشعر بحور أن وكما والروحى. املعنوى مجاله ىف ال األكثر،
ولو مثاًال أو مصوًرا املرء من تجعل ال وحدها والحفر التصوير قواعد كذلك روحه،

العروض. ىف الخليل كان ما فيها كان
إليها النظر يدمنوا أن إال يسعهم ال تجدهم الناس لعيون الصورة هذه وارفع
صادقة صورًة أكثُرهم يعّدها لم ولو حتى معانيها ىف الفكرة وإطالة فيها والتحديق
ففيه! الصورة وحسبك شئت! إن فإحذقه لرمز رمٌز إنه االسم؟ هذا قيمة وما «لألمل».
ىف حتى الحياة مدى النفس يزايل ال الذى الغامض الىشء ذلك عن للعبارة الكفاية
تصوير هذا أن ىف ريب وال الحياة. وإرادة واألمل لإليمان املزلزلة الساعات أعصب
هذا بعد ينشأ ولم اإلخفاق. من دائًما وأدناه الفنى يعالج ما أشق من ولعله رمزى
ولنقوى الفنى غريَ القارئ لنطمنئ منه املثل سقنا ولكنا مرص، ىف التصوير من الرضُب
ال كان وإذا املعقول. الحد إىل بذوقه واالعتداد بنفسه الثقة روج من فيه وننفخ قلبه
يستطيع فإنه وأصولها الصناعة ناحية من واإلتقان اإلجادة وجه يعرف أن يستطيع
فكرتها أداء ىف وبالرباعة فيها التأليف وبحسن بمعانيها ويستمتع جمالها يلتذ أن دائًما

منها. الغرض وإبراز

معرض أمس افتتح فقد عام. كل ىف مرة إال له تتاح ال سانحة فرصة اآلن وأمامه
عرش ثمانية أعمال وفيه املرصية». والصنائع الفنون «بدار املرصية للفنون القاهرة

أجنبيّا. عرش وثالثة مرصيّا
بينها بالقليل وليس ألشخاص صور منها كثريٌ قطعة مائتى من أكثر املعرض ىف
إال نر ولم الطبيعة. عن نقل العموم عىل كلها ولكنها الطبيعية. للمناظر هورسم ما
جعلهما أنه بذلك ونعنى النقل، مجرد غري شيئًا صاحبها بهما أراد اثنتني قطعتني
لغالم وإحداهما صربى أفندى أحمد لألستاذ والصورتان ذلك. يسمون كما «درًسا»
ورجال فاهلل الفنية األصول وجهة من عليهما للحكم نتصدى وال لخفري. والثانية مترشد
وخلوه رأسه بفراغ ناطقة الخفري صورة أن ندريه الذى ولكن وأدرى. بذلك أعلم الفن
رغبة كل من والتجرد بحاله، بالرضا نفسه وبامتالء خياًال، أو عقًال يسمى ما كل من
عىل بأصبعى نقرت لو أنى أتأمله وأنا إىل خيل وقد تغيريها. التماس أو تحسينها ىف
رسمه. من إليه قصد مصورنا أظن ما وهو النقرة! أصداء فيه لتجاوبت هذا دماغه
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الوجه، وسيم وهو سدى، الضائع عمره من العارشة نحو ىف غالم رأس واألوىل
وال بغريها له عهد ال كان إذ الضالة الحياة هذه عىل نفسه وطن إنه عينه لك تقول
وشفتاه خّدا، عنك ويثنى بخد بواجهك الذى محيّاه، لك وتقول تغيريها، ىف له حيلة
يًدا أن ولو قوى، واستعداد كثري خري فيها نفًسا األطمار هذه تحت إن املضمومتان،
ونفس أوحال، ىف مخبوء جمال من له ويا اَخر، شأن لها لكان وساعفتها إليها مدت
تتمثل وال وصدره نحره عن ثوبه انفراج يرى الذى ذا ومن أسمال! ىف مطوية مستعدة
الحياة، عواصف وبني الغضة النفس هذه بني يدور الذى الهائل الرصاع صورُة لعينه
بها مزجوج عزالء عارية وروح مستعدة شاكية قوى بني وفظاعته، العراك هذا ومرارُة
العطف! من وال التجربة من وال العلم من ال نصري وال مفزع لها وليس أتون أحّر ىف

عاىل أمني محمد األستاذ رسمها (كيوبزم) باملكعبات هزلية صور كذلك راقنا ومما
الطريقة هذه عىل صور وقد غري.. ال وأقواس مستقيمات عن عبارة وهى العمرى، بك
إبراهيم بك وحافظ باشا ورشدى باشا سعد منهم بالذكر نخص عديدين أشخاصا
وكد للوجه، طويل درس إىل يحتاج التصوير ىف أسلوب وهو جورج. ولويد الشاعر
تعجبنا ولم وثناء. حمد بكل حقيق وصاحبها وتركيبه. هندسته ملعرفة للذهن شديد
املعرض، إىل طريقنا ىف ونحن كنا، وقد العام. هذا ىف سعيد بك محمود األستاذ صور
ما فيها نلمح وأن التقدم، اَية أعماله ىف نشهد أن نتوقعه الذى وكان غريه، ىف نفكر ال
وتسوءنا برمته.. مقاًال املنرصم العام ىف وحده له أفردنا ولقد التحسن. اطراد عىل يدل
فيه لنا أمل ال كان ولو املستعد، يصلح والنقد املرة. هذه ننقده أن إىل مضطرون أننا
املرصيون. الفن رجال منها محروًما ميزة له ولكن «الهواة» من إنه نعم به. عبأنا ملا
تغنى ال عنها منقولة صور إال منها أمامهم وليس الغربيني براعات يروا لم هؤالء فإن
إنه له نقول أن ونحب إليها. ذهب كلما العديدة أوربا بمتاحف يراها وهو األصل. غناء
أنه التصوير مزية وإن باأللوان، فوتوغرافية عن عبارة كان إذا التصوير من فائدة ال
املصور يربز لم ما الوجه، وإن الفن، جمال وبني — نقًال كان إذا — الطبيعة بني يجمع
باسمة إنجليزية سيدة صورة له رأينا وقد الفوتوغرافية. عىل مزية له ليس معنى، فيه
جانب ىف أصبعه غرز لو املرء وأن إبرازها، ىف املصور قرصَّ معانى فيها أن إلينا خيل
عظام الجسم فإن ريب، بال التخييل ىف خطأ وهذا تقاومه، عظاًما صادف ملا خدها
بحيث يصورا أن الغلط من فإن الفم جانبى عىل الخدين امتالء من بلغ ومهما ولحم،
وال ما جّو السيدة حول وليس اللحم. تحت مستورًة الشدقني عظام وجود فكرُة تنتفى
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الناظر يشعر أن ويجب ورقة. عىل ورقة ظهرها أوكأن بستار، ملصقة فكأنها هواء
يجب مقارنة وهى املترشد، الغالم صورة إىل ينظر إذ يشعر كما هواء السيدة حول بأن
ىف األلوان ىف الذى الدرس عن فضال هذا الفرق. ليدركوا بها يقوموا أن املتفرجني عىل
العني تلذ مقابلة هى البنفسجى وبني فيها الباهت الوردى بني واملقابلة الغالم، صورة

النظر. وتروق

الوجوه صورة (2)

وختامه. تاجه صارت الذى العام بقفر عندى رجحت ساعات املعرض هذا ىف قضيت
بمسطرة أبًدا يقيسها وأن الفلك، دورة عىل حياته مراحل يقسم أن املرءَ يُلزم ما وليس
أن أجمل وما ديسمرب. وراء الخطا بها تنلكأ وال يناير منها واحدة تسبق فال جريجوار
ويرتيث ظلها ىف يسرتوح جمال واحة حني، إىل حني من العمر، فياىف ىف املرءُ يصادف
دونه! الجدب ووحشة إليه السعى مرارَة به الطفر حالوُة تنسيه مغنًما ويعتدها عندها،
الرسور من فيها وجدت وأحاله، وأنداه بالنفس يمر ما أمتع من رخية ساعات
إن نعم املعايب. إىل االهتداء من واجد أنا ما أضعاف أضعاف املحاسن باستيعاب
وفطنته، ذكائه إظهار ناحية من املرء غرور يرضيان العيوب واجتالء املآخذ استقراء
ترى ألست متعة. من بها أنعم ومتعة لذة تعادلها ال لذًة الحسنات إىل للتفطن ولكن
وتبغيها عنها تبحث وهى عيوننا تتخطاها وال الحياة، محاسُن عنا تغيب ال كنا لو أننا
نلتذ أن استطعنا أنا لو نقول — وفكر وأمل سعى كل وراء من وتنشدها ناحية، كل ىف
بالحسنات اإلعجاب ىف املرء ولوجد ثقلها، وارتفع وطأتها لخفت الحياة محاسن دائًما
ويرمض عليها ويثريه منها ينعاه عما وملهاة رشورها عن وعزاءً سيئاتها عن سلوى

يتدبرها. إذ نفسه
الخواطر بني ان ىف أجمع أن أستطيع ال كنت وإذ ومناظر. وجوه املعرض وىف
التى الساعات ىف وكدى جعلت فقد املنظر وصورة الوجه صورة تحركها التى املختلفة
هنا كالمنا وسيكون وقتى، من كاملة بحصة كال أخص أن هناك أقضيها أن ىل أتيح

املناظر. دون الوجوه عىل
ويغريه الفنية عاطفته يبعث معنى فيه رأى مصوًرا أن املرء يحس أن جّدا لذيذ
بل يُقرأ أن يستحق مما خالية بيضاء صفحة ليست نفسه بأن يشعر وأن بإبرازها،
هنا، تقويسة ىف دفتيه بني حواه ما وتختزل فيه، وتنّقب العنُي تعربه بأن حقيًقا كتابًا
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ملحه الذى املعنى هذا أن يعلم وأن العينني. ىف املصور يشيعها ملعة أو هناك، ضغطة أو
تريك كاملرآة ال — الرصوف عليه تعدو وال تغيري يلحقه فال األيام عىل سيخلد املصور
— خمود أو توقد ومن نشاط أو فتور من إليها النظر ساعة لك يتفق وما أمرك حارض
ومتصٌل للتعدد اإلنسانية النفس طلب إىل به اإلحساس أصل ىف راجع ألنه هذا لذيذ نعم
الذرية. ىف والخلود النسل التماس إىل املرء تدفع التى النوع حفظ بغريزة أمره مرد ىف
اإلنسان يحب ال وقد أرسار، صندوُق نفس كل فإن حالًكا. آخر جانبا لهذا ولكن
الرسيرة يفتش منقب فاحص نظر ذو واملصور النظارة. لعيون ويفتحه عنه يكشف أن
إىل جالس وهو يحس، أن املرء أحرى وما الوجه، عىل ظله ويلقى رسها منها لينتزع
وجه كل عىل البحث معه ويقلب ويداوره بحاوره محقق حرضة ىف متهم كأنه املصور،

الضمري. أوبراءة الجريمة رس إىل ليهتدى — األكثر ىف بالعني ولكن —
الجالُس يعجز وقد نفسه. بكتمان املرء يغرى ما — نشأ إذا — الشعور هذا وىف
طلعته، معارف ىف خصائصه حرص وعن وجهه ىف شخصيته جالء عن املصور إىل
بىشء. ينطق ال مغلق وجه معالم إال فيها ليس فاترة املصور، برغم الصورة، فتخرج

الجالس. عجز إىل بل املصور ضعف إىل راجًعا هذا يكون وال
عاناه الذى التعب أثر عليها — صورة أتأمل وأنا الخواطر هذه نفىس ىف دارت
عيوبها من فيها تعبه ظاهر عاد حتى الوجه النطالق بذله الذى والجهد املصور
أن من نفسه سرت عىل أحرص الوجه صاحب كان إذا املصور يصنع وماذا امللحوظة.
عىل يُطلعنا أن يريد ال الجالس كان إذا حيلته ما صميمها؟! إىل تنفذ أجنبى عني يدع
وليس مرسوم! غري ستاًرا عليها فإن الصورة عيب وهذا البتة! حيلة ال نفسه؟! ىف رأيه
النفس ناصب رجل ريب، وال هذا، املصور! إىل جالس وهو النوم يؤاتيه ممن أعجب
يطبق أن وسعه ملا وإال املشبوبة. الحياة من قطرة فيه ليس الشخصية معني جافُّ
رجل صورة القبيل هذا ومن يعنيه؟ ال األمر كأنما ويدرسه يرشحه رجل وأمامه جفونه
وتسأل عنقه ينكرس أن — صدره عىل — رأسه لتدىل فتشفق الصورة ىف تراه ساذج،
ىف يزهدنا ما الطويلة األبد رقدة ىف أليس ينفتحان؟ جفنان العني لهذه أليس نفسك:
ساعة املتنوعة؟! بالعواطف اكتظاظا وأشدها النفس بحركات الساعات أحفل ىف الرقاد
الذى املعنى عن باحثًا مثله فيها والتفتيش نفسك درس عىل ويحتثّك املصور يدرسك
متولًدا تعاطًفا لحظة ىف وبينه بينك وتخلق الغرور كامن فيك ويبعث عناء، بال وجده
بينهما حبيبان زوجان فكأنكما نظريكما ىف منه أهم ليس موضوع ىف اشرتاككما من

غالمهما!
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كل يخفى، ال كما وهؤالء األطفاُل. االَخر الطرف من به ويتصل هذا من ويقرب
تصقلها لم فساذجة عواطفهم أما رؤوسهم، ىف ال أعضائهم ىف حيوية من لهم ما
— التصوير ىف منه بد وال — السكوَن ألزمتهم فإذا النضوج. يعقدها ولم الحياة
ىف شائعة واحدة برهة منذ كانت التى الحيوية وتركد عروقهم ىف تقف دماؤهم كادت
به وكأنى يرسمهم، أن املصور عىل األمور أصدب من ولعل كالسيل، متدفقة أعضائهم

معهم. له محل ال معقول أوهزىل جدى حديث كل كان إذ يداعبهم أن إىل يحتاج
الحسناء جيد الطبيعة ىف ما أجمل إن والجميل» «الجليل كتاب ىف بريك ويقول
فتنة األقل عىل وأحسبه — هكذا هذا كان فإذا — ذلك معنى ىف هو ما أو — الربيئة
أخطر فليس جانب، دون فتنة جانب عىل اقترص إذا معذور املصور فإن — العني
وتعليق والفحص التحديق بطول حيائها وإثارة إليها النظر وإدمان الوجوه رسم من
وهو الفن، يستغرقه املصور أن إال املوقف حرج من الفريقني ينقذ وال بالعني، العني
الجالس األصل فيحول الظل. وجمود املادة حياة وبني الطبيعة، وبني بينه ينتقل أبًدا
األداء صعوبة وىف بالواجب. لذيذ إحساس إىل باملعانى اإلحساس ويتحول تدرس صورة
مثل ملصور أمكن ملا ذلك ولوال العمل. إىل الذهن النرصاف يكفى ما التعبري ومشقة
سيدة صورة وهى — يتمها أن أعنى — «الهانم» يرسم أن كمبيولة ألفريد األستاذ
املالءة تحت القانى األحمر وثوبها النقاب، وجهها وعىل مرصية، مالءة ىف إفرنجية
كان وإن العام هذا ىف األجانب للفنيني رأيناه ما أحسن من والصورة كتفها. عن يزّل
باملعنى امرأة صورة وتفصيلها جملتها ىف وهى اليرسى.. كتفها ىف التصنع بعض عليها

الجنىس!
عن عجزهم عىل يتحرسون ورفائيل تيتان مثل الغربيني الفنيني كبار كان وقد
وأراهم اللوح. إىل جماله نقل إىل سبيل ال أنه إىل ويذهبون العارى الجسم جمال محاكاة
اإلنسانية، واإلحساسات والعواطف املعانى كل مجمُع العارى الجسم ألن حق عىل
حاولت وقد وخفيفها. وعميقها ولينها، وعنيفها ومهذبها، وساذجها وجليلها، دقيقها
كل جسم بىشء. تأت فلم عارية نصف أخرى تصوير الفرنسية بانجية أرمه السيدة
العظام كل نزعت وكأنما الربنز كلون احمراره رغم عىل ولونه أسطوانى، فيه ىشء
الجسم تركيب بدرس تعنى فلعلها طبيعى، غري واألنف العينني وتركيب الرسم. قبل

مصور. لكل منه بد فال اإلنسانى
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الطبيعية الحدود (3)

يعتدل وال جسمه، عىل اإلفرنجية البذلُة تنسجم ال النشأة أزهرى شاب يوم ذات زارنى
املدارس ىف التالميذ يستعمل مما كراسة «إبطه» تحت يحمل وكان رأسه، عىل الطربوش
حتى جلس أن إال هو وما خإصة. الوصفى والشعر عامة الشعر ىف كثري بكالم محشّوة
يغري لم إنه لنفىس قلت حتى يفعل يكد ولم كراسته.. ىف كتب ما قراءة ىف استأذن
رشيق ابُن كتبه ما الركاكة، تعتورها بعبارة ردد أن عىل يزد ولم ثيابه! غري حني شيئا
ال كالمه من سمعت ما أن له أبني بأن عنيت ملاذا أدرى ولست جزلة. بلغة وأرضابه
األدب أن ظنه أن أدريه الذى لكن العقل، إليه ويسكن النفس إليه تطمنئ ىشء إىل يؤدى
ليس وأنه عفًوا، التوفيق كان وفق فإذا العشواء، خبط فيه يخبط أن املرء يستطيع ىشء
أرشح فأنشأت صدمنى الظن هذا إن أقول — مضبوط محك وال عامة مقاييس هناك
وأن شعرية، يغل يكاد ال وميزانًا عاّما مقياًسا جّدا، األقل عىل هناك أن وأريه خطأه له
هنا وأعيد االستطاعة. وتكون اإلمكاُن يقع دائرتها ىف الطبيعية، الحدود اسمه شيئًا ثم

لذلك. إيضاًحا األمثلة من له رضبته ما اإليجاز مع اآلن
الطبيعى املنظر كان إذا يسعه؟ فماذا الفجر، يرسم أن أراد مصوًرا أن لنفرض
الصغرية اللوح رقعة ىف لك يجمع أن سوى مقدوره ىف يدخل فليس بالذات املقصود هو
عليه، ويزيد إليه يضيف وأن الجميل. الرائع املشهد هذا مميزات من عينه تأخذه ما
وتنسيقها األلوان وىف النظر، وجهة اختيار ىف تجتليه جمال وهو نفسه الفن جماَل
بها يصور التى الروح وىف الطبيعى، املشهد من املنتقاة القطعة وىف بينها، واملزاوجة
اخر بأسلوب «الفجر» معنى لك يمثل أن الفنان وسع ىف أن يخفى ال ولكنه املنظر. هذا
قد غايته ألن الواقع، ىف هو كما الطبيعة منظر إىل يعمد فال جّدا. مختلف نحو وعىل
ويضع واملشاعر الوجدان ويستوحى الخيال يستعني بل املعجب، الواقع نقل تكون ال
إىل أى الفجر: من يفهمه ما إىل أسلفنا كما به يشري رمًزا بل منظًرا، ال اللوح، عىل لك
فجر ال الحياة، فجر إىل — يولدها التى الخوالج أو والخالجة يحركه الذى اإلحساس
الذى النور وإىل والعجب، بالدهش الساذج األول الشعور وهج وإىل والسماء، األرض
من مضيئًا ال ىشء كل عىل مراًقا ذلك مع ينفك. ال والذى بحًرا وال بّرا ال قط يغمر لم
لها والتيقظ وإكبارها بها اإلعجاب نفسك ىف ويثري بالدنيا لك يُليح الذى النور — خالله
مشاهد عن نقل فيها ليس رمزية صورة لعينيك يرفع — مختزلة أخرى وبعبارة —
األدب حولها ويلوب يحوم التى الخالدة املركزية الروحية الحقائق عن بل الطبيعة
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فعل كما الفكرة تصوير أى اخر، وبأسلوب أخرى ناحية من ولكن أيًضا والفلسفة
يزل امرأة عليها وقفت املعشوشبة كالرباوة شيئا رسم حني واطس جيمس فريدريك
يافوخها، عىل وبيمينها جنبها، إىل بشمالها أمسكته وقد فخذها، إىل ظهرها عن ثوبها
(وقد سبات من يتمطى كالذى وهى الندى، النسيم به يعبت مرسل منهدل وشعرها
يتنفس التى الحياة إىل وصدرها بوجهها وانرصفت الردفني إىل البادى ظهرها منحتك
الطل عنه ينفض جناحيه نارش طائر قدميها وعند طالعة، نجومها تزال وال فجرها

للحياة. ويعدها روحه ويوقظ
ثم وهلة، ألول بها واملقصود منها الغرض تدرك فال الصورة هذه إىل تنظر قد
بعد ببالك يجرى وقد خطأ، كتب االسم هذا أن لك فيخطر تحتها الفجر كلمة تقرأ
تفجؤك التى الجامحة الخواطر هذه تنيم أن تلبث ال ولكنك مجنون! املصور أن ذلك
فيدب الشفاف الرقيق الضباب مثل ىف امللفوفة الصورة إىل النظر تُدمن ثم األمر أول ىف
عنه يعجز شيئا تمثل الصورة هذه أن وتحس قوى، غامٌض معنى نفسك نواحى ىف
لك يكشف أن من وأغرب وأخفى جملة، العني تأخذه أن من وأوسع أعمق ألنه التعبريُ
السوداء السماءُ هذه بها تذكرك كبرية حقيقة إىل ترنو واقف أنك وتدرك كالم، عنه
املرأة وتلك والعشب، الرباوة من الكوم وذلك الباهتة، النجوم توامُض فيها فرت التى
الخلق! أيام من يوم أول قبل األوىل والعنارص القوى أمام فكأنك نصفها إىل املتجردة

بطبيعة ذكره إىل استطردنا قد كنا وإن الرمزى التصوير بهذا لنا شأن ال أنه وعىل
من وليس الطبيعية. املشاهد نقل عىل قدرته حيث من التصوير عىل هو وكالمنا الحال.
اللوح عىل يُريك وأن لعينيه، باٍد هو كما املنظر لك ينقل أن يستطيع املصور أن ىف شك
ىف تأخذ أن عىل يعينك وأن موضعه، بذلك يضعك وأن الواقع، ىف هو رأى ما وباأللوان
كذلك وليست وتفاصيله. هو عينه به اكتحلت ما جملًة واحدة وبنظرة واحدة لحظة
وافتتانه اللغة ناصية من تمكنه من بلغ مهما يستطيع فما الكاتب، أو الشاعر قدرُة
تأليف عىل يصف بما يعينك أن أو هو كما منظًرا لك يرسم أن ودقته وعلمه وترصفه
فالفرق عليك. ويعرضها إليك يقدمها التى والنعوت العنارص أشتات من وتخيله املنظر
وللشعر الفضاء ىف لحظًة للتصوير أن هو والشعر التصوير بني الوجهة هذه من
هو كما وراقه رآه الذى املنظر لك ينقل أن مقدوره ىف املصور أن أى الزمن، ىف لحظات
أن الشاعر يسع وإنما عليه له طاقة وال بذلك له قبل ال الشعر ولكن الطبيعة ىف كائن
والذكر واملعانى اإلحساسات من النفس ىف يثريه وبما املنظر هذا «بوقع» إليك يُفىض
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العكس وعىل اللفظ. هذا معانى بأوسع العموم عىل والخوالج واملخاوف واآلالم واالَمال
ذهنك إىل يُحرضها وأن الزمن ىف املتعاقبة الحركات لك يصف أن الشاعر يسع ذلك من

التصوير. ىف إليه سبيل ال ما وذلك لخاطرك ويمثلها
الفواصل من بينها ما نقيم وأن الفنون، حدود نستقىص أن همنا من وليس
نقصد الذى ولكن منها، كل دائرة ىف يدخل ما نبنيِّ وأن الكثرية والفروق العديدة
املبتدئ يكفى أوىل مقياس األشياء طبائع تقيمها التى الحدود إن نقول أن هو إليه
وماذا يعالج؟ فيما املصور أو الشاعر هذا ينجح أن امليسور من هل يقول أن ليستطيع
فإذا يوفق؟ أن يسعه اإلجادة من درجة أى وإىل يزاول؟ فيما نجاحه من يبلغ أن عىس
أنه يوقن أن له كان فوتوغرافية أو مصور ريشة قلمه من يتخذ أن يحاول شاعًرا رأى
ىف متتابعة حركات اللوح عىل لك يرسم بأن معنيّا مصوًرا رأى وإذا محالة، ال مخفق

نصيبه. الفشل بأن يجزم أن حقه من فإن النفس ىف املشاهد وقَع أو الزمن
والحركات الوقع وصَف للشاعر وأن املنظور نقَل للمصور أن يتبني هنا وإىل
أن ونحسب هذين؟ بني مثال املوسيقى مجال يكون فأين املنظر، تصوير ال املتتابعة
املرصية أو منها الرشقية نعنى ال املوسيقى نذكر إذ أننا إىل التنبيه إىل حاجة بنا ليست
مستقال ناضًجا فنّا ال الرقص أو الشعر من شعبًة الواقع ىف تزال ال هذه كانت إذ
األصوات وأن الصوتى، التعبري من رضب املوسيقى أن ومعلوٌم الغرب. عند صارت كما
تتوسل التى الرئيسية األداة هى وأنها اللغات، من اإلنسانى النشوء تاريخ ىف أسبق
غريها. ىف مثلها وإثارة إحساساتها عن العبارة إىل أكثرها أو الراقية الحيواناُت بها
يخفى وليس وأقدم. التصوير من أسبَق والنبات الحيوان عاملى ىف األلوان كانت كذلك
أصوات وهى الذات، حفظ غريزة تاريخ ىف األهمية من التوعد أو التحذير لصيحات ما
وتقفز يثب منا الواحد ترى كما تلكؤ، أو تفكري وبغري عفوا تتنبه، حني الغريزة تخرجها
وهذه للحياة التهديد مظنُة هو مما ذلك نحو أو ينقض بجداٍر الشعور باغته إذا فجأة
فيما هى، الحياة، تاريخ ىف قديمة ظاهرة املوسيقى التعبري َجعل مما وأمثالها، الحقائق
نفىس ىف البالغ وتأثريه السحرية قوته التعبري من القديم الرضب هذا أكسبت التى نرى،
كل من — وألزم أقدم كانت إذ — أقوى غرائز يوقظ ألنه جميًعا، واملوسيقى السامع
ويذكر مستو سطح عىل التفكري بعد املرء يرسمها خطوط بضعُة تحركه أن عىس ما
املوسيقى، تظل أن ذلك بعد يعجب وما الفضاء. ىف املرئيات بمنظر بواسطتها العنَي

النفوس. عىل السلطان هائلة الرشق، ىف األقل عىل وسذاجتها نقصها من الرغم عىل
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غريها أو باأللفاظ يعرب أن امرؤ يحاول أن العسري ومن ناقصة، للتعبري أداة وكل
الحقائق، من والجحيم والسماء األرض ىف ما كل عن جميًعا، وتلك بهذه أو األصوات، من
أرسار وعن حرص، يأخذها ال التى وظاللها ودرجاتها الحركات من النفس ىف وعما
خالف عىل ترى، وال تُسمع للتعبري أداة كونها عىل املوسيقى، ولكن الرغبة، وآالم الذاكرة
ببضعة تقول أن تستطيع فال والتحادث، للتفاهم وسيلة تكون أن تصلح ال التصوير،
بغري شايًا ورشبت رغيًفا وأكلت مبكًرا اليوم «قمت باأللفاظ: تقول كما متعاقبة ألحان

الروح. لغة املوسيقى إن قالوا هنا ومن قرشا». كذا وربحت ورشيت وبعت سكر،
األداة عىل ُمعوَّلُه كليهما ألن رحًما به وأمس الشعر إىل أقرب بطبيعتها وهى
التوطئة هذه بعد اآلن ونعود قدرتهما. حدود وتباينت اللغتان اختلفت وإن الصوتية
خطر إذا املوسيقّى، إن فنقول رضبناه، الذى املثل إىل عنها مندوحة ال التى الوجيزة
يصف أن — الشاعر يسع كما — يسعه ال الفجر، عن موسيقية قطعة يؤلف أن له
من ويوقظ اإلحساسات من يثري وما النفس ىف املنظر هذا وقع مبارشة بطريقة لك
عىل املنظرَّ يرسم أن طوقه ىف يدخل وال واآلمال، الخواطر من ينشئ أو الذكريات
يصول أن يستطيع واسعا مضطربا ذلك مع له ولكّن املصور، يفعل كما حقيقته
الخوالج عن «يحدثك» أن يعيبه كان وإذا جليل، عمل فيه له يكون وأن ويجول، فيه
لك يرسم أن أو الصدر، ىف ُويجيشها النفس ىف الفجر منظُر يحركها التى املتنوعة
يعجزه فليس قدرته، وأبدعته هللا خلقه كما تريكه واأللوان الخطوط من بطائفة املنظر
كأن خيالك، ىف ويجريه ببالك ويخطره به يذكرك ما األصوات من يُسمعك أن مثًال
النبات آذان ىف ويوسوس الفجر مع يهب إذ البليل الوانى النسيم حفيَف لك يحكى
الرعاة وأغانى املغردة، الغريزَة ساعته فيها تنبه التى العصافري وتغاريَد والشجر،
فيحيونه وروعته جماله مثلها نفوسهم عىل ويستوىل العصافري مع يستيقظون الذين
منظَر املوسيقى إليك يحرض هذا، وأشباه وبهذا — املزامر وبألحان بالغناء ويناجونه
ويُعرب به، نذكرك أن شأنها من والتى ساعته ىف املألوفة األصوات من ينتقيه بما الفجر
فيها يجمع مبارشة غري بطريقة ولكن يبعثها التى الخوالج عن أخرى ناحية من لك
ولكن املنظر لك يرسم ال أنه وذلك الشعر، من وىشء التخيىل التصوير من ىشء بني
هو خوالجه لك يصف وال املمكنة، مظاهرها جميع ىف له املميزة الحياة أصوات يسمعك

قوتها. بكل إياها ويشعرك الخوالج هذه يحرك ما األصوات من عليك يُطلق بل
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يبني أن قلنا كما أردنا وإنما نتقىص أن وكدنا من ليس إذ القلم نمسك وهنا
واهمالها. تخطيها ىف خري وال إغفالها إىل سبيل ال طبيعية حدوًدا هناك أن للقارئ
يصل. أن الدرب عىل سار إذا به وأْحِر النهج، عىل دللناه فقد هذا عىل القارئ فليقس
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عرش الثالث الفصل

ىفمعرضالفنون

الغاية — الجليلة واملشاهد التصوير فن شتى) ومالحظات (خواطر
الجمال عنرص — االجتماعية

ابن فيها قال التى كأنها انتهاء العني رأى ىف لها ما صحراء وحوىل الفصل هذا أكتب
الرومى:

ال��غ��ش��م��ش��ُم ال��ن��ج��اءُ وم��ورده��اف��ي��ه م��ط��ي��ٍة م��رع��ى خ��ي��ُر ق��واء خ��الء
َس��ْم��َس��م ويَ��ْض��بَ��ح س��ي��د ل��ه��ا ف��ي��ع��وى ِج��نَّ��ٍةٌ وت��ع��زف ب��وم ب��ه ي��ن��وح

هذا: مثل فدفد ىف مسلم قول وأذكر

ال��ج��الم��ي��د ب��أك��ن��اف ت��ل��وذ ح��ي��رى، م��ول��ه��ًة ح��س��رى ب��ه ال��ري��اُح ت��م��ش��ى

اللوح عىل لنا ينقل أن املصوَر أيسع املنظر؟ بهذا قبل أللتصوير ترى نفىس وأسأل
الذى: الرياج بأنفاس العازف املرتامى الفضاء هذا

وج��ل��م��د؟ ع��ل��ي��ه��ا ص��ف��واٍن ن��واش��ُز ف��ل��وات��ه ف��ى ال��ع��ي��ن ق��اَب يُ��ق��ص��ر

الطبيعة؟ ىف املشهُد هذا يثريها التى الجالل معانى نفسك ىف يحرك أن أيستطيع
وقطُع الرأس، وتدير الرعب تورث التى العنيفة واملهاوى السامقة القصوُر وكالصحراء
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وعرًضا، طوًال وذهبت كربت مهما الصورة، إن معلقة. كأنها املرشفة الناتئُة الجبال
الذى هو تقاربُها، ال األبعاد، وترامى املشاهد. هذه إىل بالقياس ضئيلة السعة محدودُة
مضطر واملصور يبتعثها. ما كل وحده يكن لم وإن النفس ىف الجالل معانى يثري
اإلحساس دون يحول أن هذا شأن ومن صغرية، رقعٌة تضمه حتى املشهد ر يصغِّ أن
فيما ترى كما كبري حد إىل النفس ىف يحركه أن يستطيع فإنه الشعر، بخالف بالجالل،
لري» «امللك رواية ىف شكسبري استطاع وكما ومسلم الرومى ابن أبيات من لك أوردناه
املهواة عىل املطلة الصخرة حافة إىل جلوسرت يقود وهو — إدجر لسان عىل وضع حيث

قوله: —

املرءُ يومئ أن أهول ما تتحرك. وال قف املكان. هو هذا سيدى. يا «تعال
منتصف ىف الطائرة الغربان إن بالرأس! عصفه أشد وما العمق! هذا إىل لحظة
النابتة األعشاب يلتقط طائر وثَمَّ الخنافس: حجم تبلغ تكاد ال املهوى هذا
والصيادة رأسه! من أكرب يبدو ال إنه يعالج! ما أخوف ما الصخور. عىل
الراىس الطويل الزورق وذلك كالجرذان، أراهم اليم سيف عىل يمشون الذين
الشاهق العلو هذا من املرء واليسمع تخطئه.. العني لتكاد حتى تقّلص قد
إلخ.. النظر عن سأكف يعد. ال الذى الراقد الحىص عىل املرغى املاء صوت

إلخ».

ر صغَّ بأن املاء مستوى عن وبعَدها الصخرة علوَّ لك صور قد شكسبري ترى فههنا
ضآلته. تعرف بما املرئيات هذه أحجام لك مثَّل وبأن فوقها، من العنُي تأخذه ما لك،
الذى العلو أو البعد مقدار ذهنك إىل تحرض أن استطعت الشخية تجربتك استعنت فإذا

املنظور. املاء صوُت عنده وينقطع الضؤولة هذه مثل ىف األشياء منه تبدو
— املفقود الفردوس من السابع الكتاب ىف — ملتون وصف وبني هذا بني قارن
وذلك السماوية، حاشيته ىف «االبن» حافتها عىل يقف حني لها قرار ال التى للهاوية

يقول: حيت

التى السحيقة الهاوية إىل الشاطئ من ونظروا سماوية أرض عىل «وقفوا
الرياُح أعماقها من تبعث قواء مظلمة كاليّم، طاغية — غور لها يقاس ال
تمزج وأن السماء تناطح أن تريد الجبال مثَل املصطخبة واألواذىُّ الدائرة

قطبها». األرض بمركز
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لها ملتون وصف ولكّن بطبيعتها، شكسبري هاوية من وأهول أعمق هاوية فِهذه
السحيق القرار هذا تمثل عىل يعينك وال شكسبري وصف يحدثه الذى التأثري يحدث ال
فيما يكن، وإن الواجب. اإلحسإس نحسه يجعلنا ما يذكر لم كان إذ مداه، يبلغ ال الذى
الرياح وإلهاب ارشئبابه لك م وجسَّ الطامح املرشئب املوج تصوير أحسن قد ذلك، عدا

مركزها. األرض بقطب يمزج وأن السماء ينطح أن كاملريد إنه قال بأن له
كانت إذ عليه، له طاقة وال هذا بمثل له قبل ال إنه فنقول التصوير إىل ونعود
اإلحساس يحرك ال الرساُم إليه يضطر الذى التصغري وكان محدودة، الصورة رقعة
يستطيع ومما املصور يصنعه مما الرغم عىل األبعاد وترامى الضخامة تحريك بالجالل
ال عما فكرة يعطينا أن حد، إىل يسعه، ذلك مع املصور ولكن الناظر. خيال به يقوم أن
مقرر معروف بمقياس املقارنة بواسطة وذلك أبعاده، حقيقة عىل املحافظة عىل يقوى
واختالف الناس أطوال تفاوت من الرغم عىل اإلنسان، هو مقياس وخري البداءة، ىف
«القدَم» نفسه إىل بالنسبة واتخذ املقاييس، مرجع نفسه اإلنسان جعل وقديًما أجرامهم.
اإلنسان غري أخرى أشياء أمامه أن وعىل و«الخطوة» و«القامة» و«الشرب» و«الذراع»
إعطائنا إىل له سبيل ال ذاك أو هذا بغري ولكنه مراجع. اتخاذها الوسع وىف العني ألفتها
أحد يعمد أن الواضحة السخافة ومن الضخمة. الطبيعية املشاهد عن فكرة شبه وال
وال إنسان، ال جانبه إىل وليس وحده، لوحة عىل ويدعه فيصغره رائع جليل منظر إىل
ضخامته. تصور عىل ويعني املشهد يناسب مما ذلك غري أو شجرة أو منزل وال حيوان
الصور من أيام منذ فتح الذى التصوير معرض ىف ما أتأمل وأنا بذهنى هذا جرى
وادى صورة مثل األثرية واملناظر الطبيعية املشاهد من واألقرص طيبة ىف ما تمثل التى
اخر ملصور األقرص معبد ىف األعمدة بهو منظر ومثل أفندى، عياد رسمها التى امللوك
وسيلة للناظر يهيئ بأن يعن ولم رسمه الذى باملنظر اجتزأ الرجلني كال اسمه. نسيُت
ال تراهما فهل ببعضه. أو روعة من فيها ما بكل الجليلة الحقيقة تصور عىل تعينه

فنهما؟ حدود يفهمان

فيما الواجب هذا يؤّدى أن يمنعه ماذا ال؟ لم اجتماعية؟ غاية التصويُر يخدم أن أيمكن
هذه غري أو الفنون أو العلوم من ىشء أى والغايات؟ األغراض من إليه ويبلغ يؤديه
منفعية». الجميلة الفنون تجعل بهذا «ولكنك يقول: من عىس املجتمع؟ يخدم ال وتلك

فتقول:
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الفروق كل من الرغم عىل املتداخلة العرفية التقسيمات لهذه نكرتث ال إننا
التصوير أن هو نعرفه الذى أن وعىل يقيمونها. التى والحواجز يضعونها التى
تتضح الذى التخطيط أى الرسم، الوجود ىف وأسبقهما أولهما عمالن: قوامه
عىل تنرش التى اللون طبقة أو التلوين، وثانيهما املرسوم، به ويبدو املعالم به
غري حال كل عىل هو أو منفعى كليهما عىل األول والباعث الصورة. صفحة
القديمة: إنجلرتا ىف الفنون كتاب مؤلف براون» بولدوين «جرالد قال فنى.
أو حيوان وقَع له زميل إىل يؤدى أن أحدهم أراد إذا الهمج أن لوحظ «قد
الحيوان هذا بها يعرف التى املميزات الهواء ىف بأصبعه رسم نفسه، ىف ىشء
عىل مدببة بعصا رسمه غايته، به يبلغ ولم ذلك يفده لم فإذا الىشء. أو
عليها، ينقش ما وتحفظ تنقل رقعة عىل الرسم وبني هذا بني وليس األرض.

خطوة». إال

رقيق — اإلنسان يعنى ما أول وهو — اإلنسانى الجسم «إن التلوين: عن وقال
عرضة — السفن كل منه تتخذ والذى البناء أدوات أقدم من وهو — والخشب حساس.
تكن لم ألنها نضاحة القديمة الطني اَنية كذلك للرطوبة. تعرض إذا سيما وال للتداعى
بعض خواص إىل برسعة يلتفت أن باإلنسان خليقا كان هنا ومن الكاىف. اإلحراق تُحرق
وبعض تقويته. أو وقايته يُراد بما اللصوق شديد دهان منها يُتخذ ألن الصالحة املواد
من بغريها يمزجوها أن بعد إليها وما الزيوت من بأنواع أجسامهم يدهنون الهمج
من ولتحميهم الباردة، املناطق ىف املطلوب الدفء بها ادِّهانهم وراء من لينالوا املواد
أو الشمس أذابته إذا إليهما، ما أو الشمع أو والقطران الحارة. األقاليم ىف الحرشات لدغ
إىل اإلنسان اهتدى وقد الرطوبة. من موقى بذلك وجعله به الخشب لطىل صلح النار،
من كله هذا وليس مسامها. لسد الطني من املصنوعة األوانى بها تطىل التى الدهانات
فنية صبغة يكتسب هذا ولكن للفن. أصًال التخطيط يكون ما بمقدار إال ىشء ىف الفن
اإلهاجة، تأثري األحمر للون تجعل فزيولوجية أسباب وهناك دوره. التلوين أّدى متى
ثان أصل باأللوان للتأثر االستعداد وهذا النفس، ىف وقًعا العموم عىل القوية ولأللوان

التصوير». لفن بنيِّ
املتصلة الخواطر أو الخيال وأداته العاطفة غرضه كالشعر، «ذهنى» فن والتصوير
ىف القلم تجارى أن تستطيع ال املصور ريشة كانت وإذا وجهتها، العاطفة توجهها التى
االجتماع وأنظمة املعيشة حاالت مقتضاها عىل تجرى أن ينبغى التى القوانني إيضاح
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املرزوئني وحنان الفقر االم قدرتها تسعه بما تمثل أن شك وال تستطيع فإنها ذلك، وغري
نفوسهم وتسامى االجتماع، ونظام الطبيعة لقوى ومكافحتهم السعادة، إىل ونزاعهم به
الحقيقية. الحياة بمعانى وأحفل وأمجد أرقى جو إىل فيه هم الذى الدرك عن وتعاليها
والنزوع التغيري ىف الرغبة منها تتولد التى العواطف النظارة نفوس ىف تحرك وبذلك

اإلصالح. إىل
أفندى أحمد األستاذ صنع من صورة املعرض ىف نرى أن رسنا ذلك أجل ومن
ما بالًغا السحنة ومعارف الوجه مالمح وإثبات الرسم مجرد غري شيئًا بها يريد صربى
الشعر. شعثاء قذرة بائسة صبية تمثل صورة وهى عليه. والقدرة ذلك ىف الدقة بلغت
رسمها وقد املرتقرقة. الدمعة حمالقها ىف تلمح وتكاد بالبكاء، تهم أنها إليك يخيل
ومنديًال نظيًفا ثوبًا وأسمالها أقذارها من وأبدلها حالها، من أصلح أن بعد أخرى مرة
إنسان وكأنها الشبه دقة عىل فجاءت مضفًرا، شعرها تحته وتجمع رأسها به تعصب
العطف وبؤسها رثاثتها تثري التى الفاقة ىف املتمرغة كتلك ال وخري، أمل فيه اخر،
نفس من به شقيت كم الذى الغريب النظام هذا إصالح وىف املواساة ىف والرغبة واأللم

مستعدة.

ال تمثيًال الطبيعة، تمثيل أن ذلك معنى ليس ولكن تقليدى، فن أصله ىف والتصوير
ومن التصوير. من يطلب ما كل هو نقص، أو زيادة دون من النقل مجرد يتجاوز
اإلثبات كان إذا كذلك يصبح وإنما فنيّا، عمًال ليس الىشء صورة إثبات أن به املسلم
يكون ال أخرى بعبارة أو روًحا. فيه وينفث مميزاته ويؤكد الىشء صفة يربز بحيث
إبراُز صار إذا وإال التأليف، أو الرتتيب ىف الجمال عنُرص فيه ظهر إذا إال فنّي! الرسم
واحًدا ذلك كل — عمله ىف املصور وطابع والجمال التمثيل وعنارص واألداءُ الفكرة
هذا عمًدا وأُلبست ُرسمت فكرة عن عبارة وليست الصورة تصبح بحيث جوهره ىف
عنها العبارة تستطاع ما بمقدار إال وجود لها يكون أال خليقة فكرة بل الفنى، الثوَب

بالتصوير.
أن الفن هذا يستطيع ما إال تكون أن يمكن ال فن كل غاية «إن لنج: ويقول
به غنى ال تقليدى، فن أنه عىل والتصوير، الفنون». من بسواه االستعانة دون يبلغه
غاية. وراءها ليست التى غايته هو الجمال إن يقال أن ليصح حتى الجمال، عنرص عن
له، ُعليا ُمثل وجود ناحية هى واحدة ناحية من اإلنسان، ىف الجمال يكون ما وأسمى
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النبات ىف التحقيق عىل له وجود ال وما الحيوان، ىف وجود له يكون يكاد ال ما وذلك
غريهما دون والورد األزهار ورساُم الطبيعية املناظر مصوُر كان هنا ومن والجماد،
عن عاجًزا الجمال، من إليها وما واألزاهر الطبيعة ىف ما كان إذ اإلنسان، مجالهم ممن
يشتغل أن يعدو ال الجمال هذا إثباَت وكده يجعل الذى املصور وكان أعىل، َمثل كل

ويده. بعينه
واحدة صورًة إال نجد لم ولكنا الناس صور من املعرض هذا ىف أكثر وليس
استطاع جميلة لشابة صربى أحمد لألستاذ صورة وتلك فنية. إنها نقول أن نستطيع
هذه وكأن مالزًما، باطنا وشعوًرا زائلة، ال مخامرة حالة وجهها ىف يثبت أن املصور
واملفاتُن، املزايا هذه له تؤهلها وما مزاياها عليها تخفى وال جميلة، أنها تدرك الشابة
قلم يخطها واحدة كلمة تعوزها حياتها وأن ينقصها، شيئًا بأن تشعر ذلك مع ولكنها
بنشوة تثمل أن ها حواسَّ ويمنع ينقصها الذى هذا هو ما تدرى ال أنها غري املقدور.
وليست تحس. كانت وإن تدرى ال نعٍم الفراديس، أضواء الدنيا عىل يُفيض وال الحياة،
فرط عىل الحياة، متع عن بوجهها اإلشاحة إىل ونزوًعا وملال تربًما أقلَّ تبغى، ما لجهلها
وتغريها له، يعدها الذى االستمتاع كأس ارتشاف إىل الشوق من به عيناها تنطق ما
السبب لهذا لعلها بل وجماله، الجسم تمام من وافيًا حّظا واستيفاؤها نضوُجها به،
ال ما وان، آن بني عنه، يذهلها قد الذى التربم تربمها كان وإن أىس، وأكثر تربًما أشدُّ
الظامئة».. «النفس الصورة هذه به تسمى ما خري ولعل به. ظافرة إليه، قة موفَّ أنها بد
يطلبها أن ينبغى بالتى هى ليست زائلة حالة إال فيه ترى ال الصور من هذه غري ولكن
شاذة براعة أو خاصة مزية إثباتها ىف يكن لم إذ ويثبتها، يؤديها أن ويعالج املصور
عنها تمىض تكاد ال التى الصورة تلك ىف كذلك الحال وليس أدائها. ىف وتجويد وقدرة
ىف ناجى األستاذ فيه وقع كالذى الرسم ىف عيب إىل ذلك رأيتها. ما كأنك تنساها حتى
قطعة كأنه جالسة وهى ثوبها من ساقيها عىل ينسدل ما جعل إذ اَدم» «مدام صورة

وغلظه. سمكه بعينيك تحّس عليهما ملتفة الغليظ الجلد من
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ووقعه الجمال — ورسمها املناظر والسكون—وصف الحركة (1)

األمربشنزم مذهب

الرومى:1 ابن يقول

ب��ال��ب��ص��ر ال��ل��م��ح وش��َك ال��رق��اق��َة ي��دح��و ب��ه م��ررت خ��ب��اًزا أن��س ال أن��َس م��ا
ك��ال��ق��م��ر ق��وراءَ رؤي��ت��ه��ا وب��ي��ن ك��رًة ك��ف��ه ف��ى رؤي��ت��ه��ا ب��ي��ن م��ا
ب��ال��ح��ج��ر ف��ي��ه يُ��ل��ق��ى ال��م��اء ل��ج��ة ف��ى دائ��رٌة ت��ن��داح م��ا ب��م��ق��دار إال

مركبة.. صورة — القارئ سريى، كما أو يرى، كما — فيها مشهورة، أبيات وهى
يتناول الخباز منظر أحدهما منظرين: رسمها، التى الصورة هذه ىف أن بذلك ونعنى
مسطحة مستديرة رقاقًة تعود حتى ويدحوها يبسطها بها يزال وال كرة العجني قطعة
الثانى واملنظر االَن. به لنا شأن ال مما إلنضاجها صناعته شاءت ما ذلك بعد بها يصنع
قوُة تضعف حتى فشيئًا شيئًا تتسمع دوائَر فيه وقوُعه فيُحدث حجر فيه يُلقى املاءُ
إن قل أو حركة، املنظرين كال وىف الحجر. سقوُط سبَّبه الذى االضطراُب ويفرت الدفع
بالرسم يثبتها أن املرء أراد إذا التواىل. رسيعة متعاقبة مناظر عدة من مؤلف منهما كّال

واحًدا. منها كّل تمثل كثرية صوًرا فيها يصنع أن إىل احتاج اللوح عىل

للسنج نظريًة ونطبق ونرشح نتبت أن خاصة بصفة تحرينا وقد مقررة، أصول عىل قائم الفصل هذا 1

«الؤكون». كتابه قرأ من يعرفها
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النظر من أمكننا وال الحقيقة عىل شيئًا صنع قد يكون ال ذلك يفعل أن بعد ولكنه
الشعر، مجال هى حركًة ههنا ألن الثالثة. بأبياته الرومى ابن فعل كما جملتها إىل
أن يسعه الشاعر ألن هكذا هذا كان وإنما إثباتها. عىل قدرة أو بها قبل للتصوير وليس
يفعل أن يسعه ال كان وإن وثالثة أخرى وصف إىل حركة وصف من ينتقل وأن يتدرج
قليل، هنا السامع أو القارئ تسامح ولكن الحركاُت. بها تتواىل التى الرسعة بمثل ذلك
يغتفر أن إال عليه وما بالكثري، ليس عليه فيه يعول أو خياله من الشاعر يطلبه وما
حياته ىف املرء اعتاده قد بطء وهو الشاعر. أداُة هى التى اللغة طبيعة ىف الذى البطء
ىف يحول املغتفر الطبيعى البطء هذا ولكن بالناس. اتصاله مظاهر من مظهر كل وىف
أن التصوير وظيفة ألن اغتفاره، أو احتماله إىل سبيل وال مقبول غري جموًدا التصوير
جملة أخذ من واحدة، بنظرة يمكنك، وأن أقساط، عىل ال واحدة دفعة املنظَر يعطيك
الحركات تصوير عالج إذا يخفق املصور أن وكما تفاصيل. من فيه ما بكل املنظر
منظًرا املتعاقبة، باأللفاظ لك، يرسم أن حاول هو إذا الشاعر يخفق كذلك املتعاقبة،
املصيف: مقدمة ىف روضة وصف ىف تمام أبى أبيات مثال خذ الحركة. من خاليا ثابتًا

ُر تُ��َص��وَّ ك��ي��ف األرض وج��وه ت��ري��ا ن��ظ��ري��ك��م��ا ت��ق��ص��ي��ا ص��اح��ب��ّى ي��ا
م��ق��م��ر ه��و ف��ك��أن��م��ا ال��رب��ى زه��ُر زان��ه ق��د م��ش��م��ًس��ا ن��ه��اًرا ت��ري��ا
م��ن��ظ��ر ه��ى ف��إن��م��ا ال��رب��ي��ُع ح��لَّ إذا ح��ت��ى ل��ل��ورى م��ع��اش دن��ي��ا
ت��ن��ور ال��ق��ل��وب ل��ه ت��ك��اد ن��وًرا ل��ظ��ه��وره��ا ب��ط��ونُ��ه��ا ت��ص��وغ أض��ح��ت
ت��ح��در إل��ي��ك ع��ي��ن ف��ك��ان��ه��ا ب��ال��ن��دى ت��رق��رق زاه��رة ك��ل م��ن
وت��خ��ف��ر ت��ارة ت��ب��دو ع��ذراءُ ك��أن��ه��ا ال��ج��م��ي��ُم وي��ح��ج��ب��ه��ا ت��ب��دو
ت��ب��خ��ت��ر ال��رب��ي��ع خ��ل��ع ف��ى ف��ت��ت��ي��ن ون��ج��اُده��ا وه��دات��ه��ا غ��دت ح��ت��ى
وت��م��ض��ر ال��وغ��ى ف��ى ت��ي��ّم��ن ع��ص��ب ف��ك��أن��ه��ا م��ح��م��رة م��ص��ف��رة
ي��زع��ف��ر ل��م ق��ب��ُل ي��ش��ق��ق در ك��أن��ه ال��ن��ب��ات غ��ّض ف��اق��ع م��ن
م��ع��ص��ف��ر ال��ه��واء م��ن إل��ي��ه ي��دن��و ف��ك��أن��م��ا ح��م��رة ف��ى س��اط��ٍع أو
أخ��ض��ر ه��و إذ ب��ع��د أص��ف��ر ع��اد م��ا ل��ط��ف��ه ب��دائ��ع ل��وال ال��ذى ص��ب��غ

من ولكنها جميلة، حسنة الشعر، ىف مما أمثالها إىل وبالقياس ذاتها، ىف واألبيات
للفشٍل مظهًرا إال ليست ذهنه إىل وإحضاره للقارئ املنظر تصوير عىل القدرة حيث
املصور. كريشة ريشة القلم من يتخذ أن يريد من بهما يُمنى الذى البنّي والعجز التام
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ثم الشاعر رسدها التى العنارص ويتناول ىشء كل يفعل الذى هو هنا القارئ وخيال
لنفسه يرسم أن وسعه وىف املألوفة. املناظر من يروقه ما مثال عىل صورة منها يرتب
أن امرئ كل مقدور وىف أختها. منها واحدة تشابه ال صورة ألَف األبيات هذه من
إىل البعض ذهب وربما وجميًال، حسنًا ذلك يكون وقد املناظر. هذه من اَالًفا يتصور
اللغة أن سوى شيئًا أردنا وال هذا إىل نقصد لم ولكنا فضًال، فيه أن وإىل مزيٌة أنه

عليه. تقع حني عينك تأخذه الذى املنظر جملة لك ترسم أن عن عاجزة
سواه. يتهيأ ال كما للمصور يتهيأ الكاتب أو للشاعر يتيرس ال الذى هذا أن غري
املصور، أن ذلك نقوله. أنا يتوهم أو القارئ فيه يقع قد خطأ من التحرز موضع وهنا
أوراقه وألياف النبات أغصان الحقيقة ىف يرسم ال املنظر، هذا مثل لك يرسم حني
واملزاوجة ألوانه تأليف من يُحدث هو وإنما التفاصيل من ذلك إىل وما األزهار وغالئَل
يرسم هبه فنقول قليًال املسألة ونقّرب عود. وكل ورقة كل ترى أنك «يوهمك» ما بينها
لرام ذلك حاول ولو اللحية، هذه ىف شعرة كل يرسم ال فإنه لحية، منه تتدىل وجًها لك
روعك ىف ُوتدخل ذلك فعل أنه والظل الضوء وبإثبات بألوانه «يوهمك» ولكنه املستحيل،
شئت. إذا وتفتلها منها واحدة كل تمسك أن وسعك ىف وأن اللحية شعرات ترى أنك
عىل والكتابة الشعر ىف إليه سبيل ال التصوير ىف يتأتى الذى التخييل أو «اإليهام» وهذا

اإليهام. من اخر نوع الشعر ىف كان وإن الوجه هذا
أجل ومن الزمن، ىف متعاقبات لحظات له والشاعر الفضاء ىف لحظة له فاملصور
استطاع إذا — ها وأنمَّ والدالئل باملعانى اللحظات أحفَل يتخري أن املصور عىل كان ذاك
ولكن السابقة. اللحظة عىل هذا، له تيرس إذا وأدلها، مبارشة التالية اللحظة عىل —
ىف يقع الذى التعاقب رسم أو واحدة لحظة من أكثر تصوير ىف يطمع أن له ليس
لحظتني بني يجمع أن الحافلة، للحظة وانتقائه تخريه بحسن يستطيع، أنه غري الزمن.
املقام املعرض ىف (العمامة) صورة القبيل هذا ومن الحقيقة. ىف متداخلتني متعاقبتني
رسوال ىف املرصيني عامة من رجًال الناظر يرى وفيها صربى لألستاذ وهى القاهرة. ىف
وطربوشه األزرار، مفتوحة صدرية وفوقه الركبتني، إىل ينسدل مثله وقميص أبيض،
وضع من يرى الصورة هذه إىل والناظر العمامة. طيات عىل وكفاه اليمنى، ركبته عىل
ماضية ستتحرك أنها يحس وتكاد العمامة، حول لّفها ىف جاءت أين من اليمنى اليد
وتلك يرسمها، لم التى التالية الحركة عن يُنبئك أن استطاع هنا فاملصور طريقها. ىف
رأينا. ىف ذلك عدا فيما أخطأ هذا مع املصور ولكن بها. خفاءَ ال وأستاذية شك وال قدرة
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حركة باستمرار الصورة إىل الناظر إشعار مع تتناسب التى اللحظة يخرت لم أنه ذلك
اللف عملية أن الصورة من ترى وأنت الطربوش، حول تامة العمامة ألن وهذا الكفني.
العمامة، طية توجيه بها واملراَد الكفني رسم من الواضحة الحركة هذه وأن انتهت قد
الداللة هذه لتناسبت يُلف لم باقيًا كان العمامة من جانبًا أن ولو تقريبًا، لها محل ال
عمامته يسّوى الرجل بأن له يعتذر قد أنه عىل اللف. عملية استمرار مع الحركة عىل
الصورة بهذه نربأ أن نحب كنا ولكنا مقبول اعتذار وهو لفها، أتم أن بعد وبحبكها
فيما اللحظات أنسب تحرى عدم من فيها لنا يبدو مما لها االعتذار عن املتقنة البديعة

نرى.
التصوير عن يقّرص أّال املناظر وصف يعالج حني ذلك مع يستطيع الشعر ولكن
ومن النفس خوالج من مجرًدا املنظَر إليك يُلقى إنما املصور أن ذلك ويفوته. يبذه وأن
عاطفة أو خالجة املرسوم املنظُر يحرك وقد معنى، اختياره ىف إن نعم الصدر. ىف وقعه
يُنهى أو هو إحساسه املنظر ن يضمِّ أن يسعه ال املصور أن غري قلبك، ىف إحساًسا أو
مجاله بطبيعته الشعر ألن الشاعُر يفعل أن يستطيع كما نفسه ىف وقعه كان كيف إليك

الربيع: ىف البحرتى أبيات مثالً خذ العاطفة.

ي��ت��ك��ل��م��ا أن ك��اد ح��ت��ى ال��ح��س��ن م��ن ض��اح��ًك��ا ي��خ��ت��ال ال��ط��ل��ق ال��رب��ي��ُع أت��اك
ن��ّوم��ا ب��األم��س ك��ّن ورد أوائ��ل ال��دج��ى غ��ل��س ف��ى ال��ن��ي��روُز ن��بَّ��ه وق��د
م��ك��تّ��م��ا ق��ب��ُل ك��ان ح��دي��ثً��ا ي��ب��ث ف��ك��أن��ه ال��ن��دى ب��رد ي��ف��تّ��ق��ه��ا
م��ن��م��ن��م��ا وش��يً��ا ��رت نَ��شَّ ك��م��ا ع��ل��ي��ه ل��ب��اس��ه ال��رب��ي��ُع رّد ش��ج��ر وم��ن
م��ح��رم��ا ك��ان إذ ل��ل��ع��ي��ن ق��ذى وك��أن ب��ش��اش��ة ل��ل��ع��ي��ون ف��أب��دى أح��ل
��م��ا نُ��عَّ األح��ب��ة ب��أن��ف��اس ي��ج��ىء ح��س��ب��ت��ه ح��ت��ى ال��ري��ح ن��س��ي��م ورق
ت��ت��رن��م��ا أن األوت��اَر ي��م��ن��ع وم��ا خ��ل��ه��ا أن��ت ال��ت��ى ال��راح ي��ح��ب��س ف��م��ا

املعانى من الربيُع أثاره بما إليك أفىض وإنما صورة لك يرسم أن يحاول فلم
صورة بأبدع جئت أنك ولو الطبيعة. عيد ىف االنرشاح طلب من حرَّكه وبما نفسه ىف
فإن شيئًا. أغنت ملا مجراه يجرى مما غريه أو الكالم هذا جانب إىل ووضعتها مرسومة

الغاية. عن وقّرص الوهُن ولحقه وسمج ضعف عداها إذا دائرة الفنني من لكل
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من إال فيها لىشء نكرتث أحسبنا وما اإلنسان، فيها ما وأرقى الطبيعة ىف ما وأجمل
يعجز وكما النوع، حفظ غريزة إىل مردُّها التى عواطفه اإلنسان ىف ما وأقوى أجله.
إثبات عن الشاعر يعجز كذلك الوصف، من يعالجه بما الطبيعة جمال رسم عن الشعر
بضعة فإن التصوير بخالف والحذق. القدرة من أوتى مهما الناس من يحب من صورة
ليس الجمال ولكن واحدة.. دفعة الصورة إليك تحرض مؤتلفة، وألوان مجتمعة، خطوط
الشاعر ينفض حتى متناسقة وأصباغا مؤتلفة ألوانًا فيه ما كل وليس فحسب، مظهًرا
شاعر، يجور أن السخف من كان وإذا للمصور.. أمره كل ويدع يائًسا تصويره من يده

ويقول: املصور مجال عىل مثًال برد بن كبشار

وق��م��ر وك��ث��ي��ب غ��ص��ن ب��ي��ن ُق��س��م��ت وث��الت ع��ش��ر ب��ن��ت

القمر وبياض الكثيب وضخامة الغصن هيف بني السخيف الجمع بهذا ويحاول
العجز سوى داللة لها أو محصول ورائها من أو معنى لها معقولة صورة يحدث أن
بل مستدير أو أبيض ألنه جميًال ليس مثًال القمر كان إذ السمج، والتقليد املستبني
محرك حسنها وألن الفؤاد بضمري وعلوق القلب ىف نوطة ولذكراها شائقة لياليه ألن
يكون وإنما كقده إنسان قّد يكون أن أسخف ما الغصن وكذلك للرغبات متري لألشجان
القبيل هذا من الشاعر يعالجه ما كان إذا نقول — املعانى حاشية من حوله بما جميًال
الجمال إىل نظر إذا كثري بخري يأتى أن يستطيع فإنه فائدة، وراءه وال خري فيه ليس
بشار فعل كما العديدة محاسنه ووقَع وسحَره رشاقته لك مثّل إذا أى حركة. باعتباره

يقول: إذ

ص��ي��وِد ل��ل��ق��ل��وب ب��ص��وت أع��ي��ن ك��الم��ه��ا ف��ى س��اح��ًرا ل��س��انً��ا ك��أن
ه��م��ود ب��ع��د وت��ح��ي��ي��ه��ن م��راًرا وق��ل��وب��ن��ا أل��ب��اب��ن��ا ب��ه ن��ُم��ي��ت

من يظهر كما والطلب الرغبة من رائيها نفس ىف املالحُة تثريه ما لك صور أوإذا
النواىس: قول

وم��ف��ت��رق م��ج��ت��م��ع ب��ي��ن م��ا م��الح��تُ��ه ف��ي��ه م��ق��س��وم��ة
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ال��ح��دق أع��ن��َة إل��ي��ه ق��س��ًرا م��ح��اس��ن��ه اق��ت��ادت ب��دا ف��إذا

لكل استهدف فيه بنفسه املصوُر زج إذا مجال فهذا املقصود. هو الثانى والبيت
وحولها الجمال بارعة امرأة مرسوًما! الثانى البيت وتصور أضحوكة. نفسه وجعل عيب
وظيفة ألن شك. وال السخف غاية وجوههم! من تخرج عيونهم تكاد الرجال من نفٌر
دون به تنطق وبما بذاتها تؤثر الصورة يدع أن بل التأثريَ إليك يؤدى أن ليست املصور

تحدثه. الذى األثر أداءَ يعالج أن
ما مثًال لنا يذكر وأن الجميل أوصاف لنا يرسد أن إىل حاجة بالشاعر ليس ال.
مثل يقول أن يكفينا بل قوامه، واعتدال صدره ونضوج خده حمرة وكيف عينيه لوُن

الرومى: ابن

م��س��ت��زاد م��ن ه��واى ف��ى وال ال��ح��س��ن ح��ل��ل م��ن ك��س��ي��ت ف��ي��م��ا ل��ي��س

تكون قد صورة إىل نحتاج وال هوانا وفق نتخيله جمال عن نقرأ هنا أننا لنعلم
السؤال: هذا له نقرأ أن وحسبك أملنا. فتخيب تصورناه مما أقل

ت��ج��دي��د؟ س��اع��ة ك��ل ل��ه أم م��ن��ه ال��ع��ي��ُن ت��س��أم ال ش��ىء أه��ى

ما دون مرئية صورة كل ولتعد للجمال األعىل املثل لنفسك تصور بأن لتغرى
مغنية: ىف قوله أو تتخيل،

ف��ك��ان��ا ن��ظ��ي��ر ب��ال ب��دي��ًع��ا دا ف��ر ك��ن ق��ي��ل ك��أن��م��ا وج��ه ذات
واألح��زان��ا ع��ن��ك ال��ه��مَّ ي��ط��رد ف��ش��دو م��ن��ه��ا س��م��ع��ت م��ا وم��ت��ى
ي��ق��ظ��ان��ا وم��ن��ي��ت��ى وس��رورى وه��م��ى رق��دُت إذا ح��ل��م��ى ه��ى

يحاول أن أو أسلفنا، كما املنظور وقع رسم املصور يعالج أن شك وال العبث ومن
عينى به تعلقت ما هو هذا إن لنا يقول وأن الضباب مثل ىف الصورة لنا يلف أن
إن التصوير. وظيفة فهم ىف الخطأ من األمربشنزم مذهب نشأ وقد أرى. ما معنى من
قوانني مراعاة مع الجمال معانى فيه تتوافر نقال املرئى ينقل أن هى التصوير وظيفة
دائرة عن خارج فىشء والوقع التأثري أما املقررة. السنن إىل ترجع التى واألصول الرسم
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وتتأمل الىشء إىل تنظر قد أنك ذلك ذاته. ىف صحيًحا أصًال لألمربشنزم إن نعم املصور.
أو تفصيله، وىف جملته ىف لتأخذه مهل عىل عينك فيه وتُدير واحًدا، واحًدا تفاصيله،
جزء إىل تنظر قد أو التفاصيل. تأمل فيها تتوخى ال عامة نظرة الىشء إىل تنظر قد
تقصده ال ألنك وضوح غري ىف لك يبدو حوله ما وترتك عينك به تعلق منه معني
طريقة عىل واملصورون برصك. إليه أَتْأَرت الذى الجزءَ إال بلحظك تعتمد وال بنظرك
بالرسم السبيل هذا ىف يضحون ولكنهم األوىل، ال األخريتني الحالتني يتوخون األمربشنزم
باقيه ترك مع الخصوص عىل منه جانب عىل أو جملة املنظر عىل الحصول مقابل ذاته
أنهم ولو الزاهية، باأللوان ذلك جانب إىل العناية مع إليه االلتفات عدم ضباب ىف ملفوًفا
يبقى فال الزمن عىل تذهب األلوان ولكن عملهم، لجاز أيًضا به وُعنوا الرسم ىف دققوا
عىل يقوم مذهب فهو موجود. غري األصل ألن أى هناك رسم ال ألنه ىشء اللوح عىل
قوامه. هو الذى الرسم وإهمال حده، تجاوز أو التصوير دائرة عن الخروج خطأين:
وأحسبهم مصورينا. بعض به يتعلق وأن مرص ىف املذهب هذا ينشأ أن الغريب ومن

يظهر! ما عىل اليحسنونها التى ألصول ا اعاة مر يكلفهم ال ألنه يؤثرونه

الهزىل التصوير — —املضحك املركبة —اإلحساسات الدمامة (2)

فرق وإظهار والتصوير الشعر عىل الكالم من بدأناه ما مثل إىل الفصل هذا ىف نعود
ىف معتمدين يتناوالها، أن لهما يكون التى املعانى عن التعبري طريقة ىف بينهما ما
القدماء، براعات درس من استخالصه يمكن ما وعىل الباب هذا ىف قرأناه ما عىل ذلك
استقصاء يتيرس وال واالستبهام، الغموض معه يؤمن وال الكالم، فيه يدق موضوع وهو
ويسد النقص يُتم أن القارئ فعىل أعمدة. أو أنهر بضعة ىف جهاته جميع من بحثه
ثمًرا واتته واهتزت ربت تعهدها هو إذا بذرة من أكثر له نقدم أن نطمع فما الفراغ،

وفريًا. وخريًا كثريًا
تحتاج أن من أكثر بل كثريٌ الدنيا ىف والدمامة الجمال. لبوسهما والتصوير الشعر
من تثريه ملا اتقاء وأعظم منها، نفوًرا وأشد بها، أحس والناس تصوير، أو وصف إىل
فهل مصورة. يروها أن يطلبوا أو تمثيلها إىل يرتاحوا أن من املنغصة اإلحساسات
مع ولكنا الشامل، بالنفى عنه نجيب أن نجرؤ ال سؤال يتناوالها؟ أن والتصوير للشعر
املصور أو الشاعر يعتمد مما تكون أن ينبغى ال هى، حيث من الدمامة، إن نقول ذلك
وأن ذلك يفعل أن له تقليديّا، فنّا باعتباره التصوير أن ىف شك وال فقط. لذاته تمثيله
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ىف الدمامَة يتخذ أن له ليس جميًال َفنّا باعتباره ولكنه اللوح عىل ويصوره القبح ينقل
تبعثها التى غري أخرى إحساسات استثارة إىل أداة منها يتخذ هو وإنما غرًضا، ذاتها
كلَّ اللوح عىل يجمع أن يستطيع املصور ألن هكذا هذا كان وإنما نفسها. الدمامة
الحكاية ودقُة التصوير صدق يكون وقد واحدة. دفعة العنُي فتأخذها الدمامة مكونات
فهو الصورة، ال ذاته الفن قدرُة مبعثه ارتياح أو رسور ولكنه للناظر رسور مصدَر
وقتيّا إال يكون ال ولهذا العمل، طريق من يأتى بل املوضوع بأصل يتصل ال عرىض
من مقدًرا واألداء النقل وصدُق سلًفا مفروضة الفن قدرة كانت وملا يزول. أن يلبث ال
عىل أمرها من وكان محسوبة كانت التى القدرة لهذه تأمله يطول ال الناظر فإن قبل،
أصل هو الذى الدائم القبح منظر عن الناشئ النفوُر نفسه ىف يتحرك أن يلبث وال ثقة،

طريقها. غري من جاء عرض ال وقوامها الصورة
الدمامة جملَة للقارئ يقدم أن يسعه ال كان إذ الشعر ىف كذلك ليس واألمر
مقطعة ويسوقها أقساط عىل إليك ويؤديها متفرقًة عليك يرسدها هو بل مجتمعة،
تقع حني تستشعره الذى بالنفور اإلحساُس ذلك لها أدائه أثناء ىف فيضعف األوصال،
يضعف الصورة من املستفاد فالتنغيص اللوح. عىل مجتمعة ذلك جملة عىل عينك
عالج هو إذا األمَر عليك يفسد الشاعر كان وإذا يحس. يكاد ال حتى الشعر ىف ويفرت
املصور بخالف الدمامة. أوصاف يرسد حني التغثية عليك يهّون فإنه الجمال وصَف

الجمال. بتمثيل ويرس الدمامة بتصوير الصدر ويكرب النفس يُغثى فإنه
الشاعر أغراض من تكون أن ينبغى هى وال لذاتها مطلوبة ليست الدمامة أن وعىل
يستعينان وأداة غريها إىل وسيلة — إليها احتاجا إذا — يبغيانها هما وإنما املصور أو
تعلم وقد الدمامة. منظُر ينبهها التى غري مركبة أو متزاوجة إحساسات تحريك عىل بها
مختلًطا يكون ال ما — نيقوالى يقول كما — البغيضة اإلحساسات بني من قل أنه
الرومى: ابن يقول كما األمل من خيط من يخلو قلما مثًال فالخوف نقيضه، أو بغريه

ال��ع��واق��ب دون ال��ل��ه غ��ي��ب وأس��ت��اُر م��ف��اَزه��ا وأرج��و ن��ف��س��ى ع��ل��ى أخ��اف
ال��م��ذاه��ب؟ ب��ع��د وال��غ��اي��اُت أي��ن وم��ن م��ذه��ب��ى؟ ق��ب��ل غ��اي��ت��ى ي��ري��ن��ى م��ن أال
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ثورُة الشعر ىف لذلك الواضحة األمثلة ومن بالثأر. األخذ ىف الرغبُة تزامله والغضُب
(يا مطلعها التى قصيدته فيه فقال أمله، بتخييب أحقده ملا املدبّر ابن عىل الرومى ابن

يقول: وفيها الرواد) غرنى املدبر بن

وغ��ي��ُرك م��ج��دوك، إذا دع��وة أخ��ب��َث ال��ش��ع��راء ع��ل��ى أدع��و
الح��ف��ظ��ت ب��أن��ك، ه��ت��ف��وا أع��م��ل��ت��ه��ا، ح��ي��ل��ة ب��أي��ة ل��ى ق��ل
ف��أج��ادوا ل��ألس��ى ال��ح��ب��ائ��ل ن��ص��ب��وا خ��ي��ب��ت��ه��م م��ع��اش��ًرا أخ��ال ل��ك��ن
أرادوا وت��ل��ك خ��ي��ب��ت��ه��م ف��ي��خ��ي��ب غ��ي��ُره��ٍم ل��ي��س��ت��م��ي��ح��ك ع��ل��ي��ك أث��ن��وا
ال��وق��اد ح��ري��ق��ه��ا ي��ج��ت��وت��ك ال ن��اري��ة ش��ت��ائ��م��ى ل��ت��الق��ي��ن
إق��ص��اد رم��يّ��ة ل��ك��ل ف��ي��ه��ا ب��ق��ص��ائ��د ب��ع��ده��ا وألرم��ي��ن��ك
رم��اد وأن��ت ن��وائ��ره��ا ت��ب��ق��ى ش��ن��اع��ة ن��اَر ف��ي��ك ت��ض��رم ش��ن��ع��اء

وأظهر املحبوبة. والساعات الحسان األيام من سلف ما بذكرى مرتبط أبًدا والحزن
— طفًال وكان — محمد ابنه رثاء ىف قوله تأمل أيًضا. الرومى ابن شعر ىف ذلك تجد ما
تسأل أن حسبك ولكن ذلك، ينفى كان وإن الباقيني بابنيه يتعزى أن يحب هنا وكأنه

هما؟ يذكر ملاذا نفسك

ن��ج��د ف��ى ال��ن��ي��ب ح��ن��ت م��ا ل��ذاك��ره ب��ع��ده ب��اب��ن��ّى م��ن��ع��ُت وإن وإن��ى
ال��ف��ق��د ال��ب��ي��ن ال��ف��اج��ع ك��ان ف��ق��دن��اه أي��ه��ا ال��ج��وارح م��ث��ل وأوالدن��ا
ج��ل��د وال ج��زوع م��ن اخ��ي��ه م��ك��اُن اخ��ت��الل��ه ي��س��د ال م��ك��اٌن ل��ك��لٍّ
ي��ه��دى ال��ع��ي��ن ب��ع��د ال��س��م��ع أم م��ك��ان��ه؟ ت��ك��ف��ى ال��س��م��ع ب��ع��د ال��ع��ي��ن ه��ل
م��ن أول ب��ال��ح��وب��اء ف��دي��ت��ك م��ي��تً��ا ال��ح��ى ف��دى ل��و ع��ي��ن��ى أق��رة
أوم��ه��د ل��ك م��ل��ع��ب ف��ى والش��م��ة ب��ض��م��ة م��ن��ك اس��ت��م��ت��ع��ت م��ا ك��أن��ى

بذكريات واألىس الحزن ارتباط عىل وأدل ذلك من وأظهر الشاهد. هو األخري والبيت
من نريده ملا منها نختار جّدا طويلة وهى املغنية، بستان رثاء ىف قصيدته السعادة

األبيات: هذه التمثيل

ال��س��ي��ر م��ن س��ي��رًة ال��ردى ك��ال ل��ق��د راج��ون ال��ل��ه إل��ى إن��ا
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س��ه��ر ب��ال ل��ى ك��ان س��م��ًرا ي��ا ب��الك��در ل��ى ك��ان ي��ام��ش��ربً��ا
ال��س��م��ر ذل��ك ط��ع��م أم أع��ذُب ع��اف��ي��ت��ى أط��ع��م أدرى ك��ن��ت م��ا
ال��ع��ذر خ��وات��َم ف��ض��ض��ن��ا وم��ا ل��ذت��ه ب��ب��ك��ر أط��ف��ن��ا ل��ه��ٌو
ال��زه��ر ب��م��ون��ق ح��ظ��ي��ن��ا وإن ن��ه��م��ت��ن��ا ج��ن��اه م��ن ن��ن��ل ول��م
ال��ط��رر ب��أم��ل��ح ي��وًم��ا ع��ل��ىَّ م��ق��ب��ل��ة م��اط��ل��ع��ِت ك��أن��ن��ى
ال��خ��ب��ر ص��ادق إي��ذان ح��س��ان ب��اإل ي��ؤذن وه��و ال��ع��وُد ك��ف��ك ف��ى
س��ق��ر ف��ى وال��وش��اُة — م��ج��ل��س��ى ف��ى ض��ح��ى أب��ص��رت��ِك م��ا ع��ي��ن��ى ك��أن
ال��زم��ر ع��ّك��ف ال��ورق وال��ّص��دَُّح ص��ادح��ة رأت��ك م��ا ك��أن��ه��ا
ض��ج��ر ب��ال ف��ك��ررت��ه ي��وًم��ا م��ق��ت��رح��ى اس��ت��ع��دُت م��ا ك��أن��ن��ى
م��ن��ف��ط��ر ك��ل ال��ق��ل��ب ن��ف��ط��ر ال اون��ة ب��ذاك ال��ت��ع��زى ل��وال

ويتنقل العاطفة، عنارص من بالىسء وأخرى بالسار مرة يتعلق ترى كما فالقلب
هنا ومن الخالصة، الرسور عاطفة من إمتاًعا وأكثر أشجى هو تنقًال تلك إىل هذه من
زهًدا وأعظم بحزنه، والحزين بغضبه، تعلًقا أشد يكون املحنق امَلغيَظ إن نيقوالى يقول
الدمامة عن املنبعَث االشمئزاز ولكّن عنه. به ى ونرسِّ به نسكنه أن نحاول ما كل ىف
الرسور، من شيئا االشمئزاز بهذا يمزج ما ناحيتها من تحس ال والنفس اخر، ىشءٌ
لذاتها الدمامة يطلبون ال فنيهما غايات يدركون الذين واملصورين الشعراء نرى ولهذا
إليها يضيفوا أن ذلك مثال املتزاوجة، اإلحساسات تحريك إىل سلًما يتخذونها وإنما
مما ذلك غري أو نفسه ىف رأيه ىف الدميم مبالغة أو الوقار تصنع أو الرشاقة تكلف

مضحكة. صورة لنا يُخرج
استواء عدم أو نقًصا إال ليست الدمامة أن ذلك خطأ. من التحرز موضع وهنا
يسده كما النقص وتسد ذلك تعوض قد الروح ولكن العطف، عىل باعثًا يكون قد
إال الغالب ىف تكون ال بالضحك اإلحساس إثارة ولكن غريهما، أو الفضل أو العلم
وقد للسخرية. الباب فتح كماٍل دعوى اتُّخذ إذا نقص هى التى الدمامة طريق من
وموضَع مضحًكا املهجوَّ يُحيل أن أراد حيثما ىف الدمامة رضورة إىل الرومى ابن فطن
ألزمه والفكاهة بالسخرية املهجوَّ يركب أن أراد إذا ولكنه كثريين هجا وقد استهزاء.
تأمل هذا. إىل التفطن بدقة العرب شعراء بني من واملتنبى هو تفرد وقد الدمامة. صفة

الرقى: بكر أبى ىف قوله

120



الوصفى والشعر التصوير

ي��ت��ع��دى ال واح��ٌد ك��الم ب��ك��ر ألب��ى
ا س��دَّ ال��ن��اس ل��ف��ظ دون ع��ل��ي��ه ال��ل��ه ض��رب
بُ��دَّا ب��ال��ب��ص��رة ت��اَن ال��ب��س وص��ف��ه م��ن ي��رى ال
ف��أج��دا ي��وم ذات خ��ص��ًم��ا ن��اظ��ر وإذا
ص��ل��دا األ.. ك��ج��ب��ي��ن ج��ب��ي��نً��ا ل��ل��خ��ص��م م��ّط
ض��دا ل��إلج��م��اع ك��ان ف��ي��م��ا اإلج��م��اَع وادع��ى
وف��ردا زوًج��ا أُل��ف��ت ش��ع��ر أب��ي��ات ول��ه
ِع��ق��دا ل��ل��ف��رد ص��ل��ح��ت م��ك��ف��اَت م��ق��وي��ات
ع��م��دا ق��واف��ي��ه��ن ف��ى ط��ّرا اإلع��راَب ج��م��ع
وف��دا ال��ن��اس ش��ع��وب م��ن س��ب��ي��ل م��ض��ت م��ا م��ث��ل
ي��ت��غ��دى ال أن ال��ل��ه خ��ل��ق أح��ل��ِف م��ن ث��م
وي��ف��دى يُ��ْح��َم��ى دام م��ا ال��ن��اس وأل��ج
ش��دا ال��زاد ن��ح��و ج��اء ع��ن��ه أع��رض��َت ف��إذا
ج��ه��دا ق��اس��اه م��ن م��ن��ه ي��ل��ق��ى ال��س��وء ك��ص��ب��ى
م��دا ال��ص��وَت م��ّد ال��ل��ه» «رس��ول ق��ال وإذا
ي��ت��ج��دى أع��م��ى ال��ق��ص��اص م��ن س��اس��ّى ف��ع��َل

بتكلف ونعته املستجدى األعمى بالقصاص وشبهه بالقبح وصفه كيف فانظر
تلقاء من عليه اإلقبال ثم والزهد التأبى وتصنع الطعام عن والعزوف والشعر العلم
منه ليخرج لفظه ويفّخم صوته ويمد جبينه يمط جعله وكيف الداعون تركه إذا نفسه

اخر: ىف قوله وانظر مضحكة. صورة

واح��د؟ ف��ى وص��ل��ع وع��ور أق��ص��ر
ش��واه��د م��ن ن��اه��ي��ك م��ق��ب��ول��ة ش��واه��د
ال��م��ق��اف��د م��س��ت��ع��م��ل رج��ل ع��ن ت��خ��ب��رن��ا
ك��ق��اع��د ق��ائ��ًم��ا ف��أض��ح��ى ال��ق��ف��ُد أق��م��أه
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مغن: ىف قوله أو كقاعد، قائًما صار حتى صغرته — القفد — الصفع كثرة أن أى

ح��ج��را ب��ال��ًع��ا أو وت��ًرا م��ج��اذبً��ا م��ن��ظ��ره ق��ب��ح م��ن أب��ًدا ت��خ��ال��ه

اَخر: وصف ىف قوله أو

م��ن��ح��در ف��ه��و ��ل��وه ث��قَّ وج��ان��ب ص��ع��د ج��ان��ٌب ق��ّت، م��ي��زان ش��ك��ل أو

الدمامة تصاحب حركٍة مظهُر أكثرها ألن كلها املعانى بهذه يداِن للتصوير وليس
تصري كما كذلك، صارت والعجز الضعف معها اجتمع إذا والدمامة مضحكة، فتحيلها
لسان عىل شكسبري قول من ترى كما األذى عىل القدرُة لصاحبها توافرت إذا مرعبة

الفظائع: بأفظع العرش عىل وصل الذى جلوسرت دوق

صقال ىف مراَى أجتىل ألن وال للعب شكىل يصلح ال الذى أنا — أنا «ولكنى
املشوه أنا الطلعة.. حسن من نصيبى عن الطبيعُة خدعتنى الذى أنا مراَة..
أنا — املتنفسة الدنيا هذه ىف األوان قبل أرسل الذى الخلق الناقص املخدج
اللهم الوقت قضاء من لذة أفيد ال حيالها.. وقفُت إذا الكالب تنبحنى الذى
ال كنت وملا — خلقتى تشوه عىل والتعليق الشمس تحت ظىل إىل النظر ىف إال

نذًال». أكون أن اعتزمت فقد — عاشًقا أكون أن أستطيع

أقدر والشعر النفس. ىف وطغوى الوجه ىف ونقص ومسموعة، مرثية دمامة فهذه
إىل يضم وأن ىشء، بعد شيئًا يتناوله وأن املجتمَع يفّرق أن يسعه ألنه ذلك تصوير عىل
بيد التصوير، ىف تتأتى ال والحركات املعانى من أخرى وجوًها مظاهره من يتناول ما
من ملحة يعطينا أن غايته، عن الىشء بعض بخروجه يستطيع، هذا مع التصوير أن
مستقّال بذاته قائًما فنّا صار حتى الهزىل التصوير نشأ هنا ومن املعانى، هذه بعض
الطبيعية والنسب بالرسم املتعلقة واألصول القواعد أن ذلك التصوير.. عن الحقيقة ىف
أن يريد الذى الرسم جانب إىل يُربز أن املصور هم يكون وإنما فيه تُراعى ال والتلوين
فن من لهو شعبَة إال ليس هذا ولكن مضحًكا. املنظر تُحيل صفًة املرسوم عىل به يدلنا
ولكنه ولذة، متعة فيه امًلدنية أعراض من عرض وهو زائلة قيمة إال له وليس التصوير
الذى باألصل عارًفا كان إذا إال الناظُر ويلتذه يفهمه وال يبقى وال يخلد ال ذلك عدا فيما
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باملضحك اإلحساس بسببها وأثار الرساُم بها تعلق التى بالعادة ملّما عليه، التهكُم يُراد
الناظرين. نفوس ىف

أو مضحكة الدمامة إحالة ىف الشعر مجاراة عن عاجز التصوير فن فهل إذن
العجز مظهَر يضم أن يستطيع نعم كبري. حد إىل عاجز إنه ذلك: عىل وجوابنا فظيعة؟
فريوع. الطغوة إليها يضيف أن أو باملضحك، اإلحساس فيحدث ما نحٍو عىل الدمامة إىل
ىف كثريًا تفقد الدمامة ألن الشعر يستطيعه ما يقارب بما يأتى أن يستطيع ال ولكنه
وبني بينها الشاعر زاوج إذا والشيما منها تتجرد تكاد حتى لها الشعر وصف أثناء

له. والتمثيل عليه القول أسلفنا ما مثل من أخرى معان
املعانى وكانت األصل هى كانت وملا قوتها، بكل مجتمعة فالدمامة التصوير، ىف أما
أن يلبث ال الفكر فإن الخاطَر تستغرق بحيث والتنوع الكثرة من ليست إليها املضافُة

الدميم. ثنايا ىف ويطويه غريه أو املضحك ينىس وأن األصل هذا إىل يرتد
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الطيباملتنبى أبو

—عنارصقوته1 املتنبى —قوة شعره سريورة (1)

من أكثر وال قراءته، أدمن ال ذلك قبل وكنت املتنبى. ديوان أر لم عام وبعُض عامان ىل
ابن مثل من العرب شعراء من غريه عىل عكوىف عليه أعكف ال تناولته وإذا مراجعته،
بيت استوقفنى وربما قراءتها. أتم فال القصيدة أبدأ وقد والرشيف، واملعّرى الرومى
التفكري. أبواب من البيُت ىل فتحه فيما آخذ وأذهب الديوان فأضع منها مقطع أول ىف
ىف له قرأت أنى أذكر وال له. قرأت وما الشاعر أنىس حتى سننى عىل ماضيًا أزال وال

واحد. يوم ىف قصيدتني حياتى
قد التى الفرتات وطول عليه، ومواظبتى إقباىل وقلة بغريه، شغفى عىل ولكنى
أكثَر شعره من أحفظ أرانى ذلك كل من الرغم عىل أقول — إليه أعود أن قبل تمىض
كان، من كائنًا لشاعر، يحفظ بالذى وال الذاكرة، بالقوى أكن لم وإن لسواه، أحفظ مّما
كنت البيَت له أنىس وقد لكالمه. مطالعتى وكثرة له حبى من بلغ مهما يُذكر شيئًا
حاًرضا، املعنى حتى أجد فال الذاكرة تعابثنى وقد معناه. أنىس ال ولكنى ذاكَره أظننى
ىف شائع أثره كأن وأشعر وإيضاحه، تحديده يعيينى كان وإن أحسه، هذا عىل ولكنى
الغامض اإلحساس بهذا فأقنع قلبى. لشعاب مالئ نفىس، جوانب ىف مستفيٌض صدرى،
أو مشكًال حللُت كأنى والغبطة الرضا وأستشعر أحدثه، الذى املعنى عن به وأستغنى

معّمى. جلوت

فيه أخطأ أو اغفله ما فيها تناولنا وقد املتنبى، عن حديث مؤلف ظهور بمناسبة املقاالت هذه كتبت 1

القصد. بهذا محدودة فموضوعاتنا املؤلف،
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وكنت إليه. الحاجة بإلحاح أشعر فلم — بعتُها أو — ديوانه نسخة فقدت ولقد
ىف املتنبى يحيا أن خريًا أليس ٍذلك؟ رضورة ما أقول: أشرتيه أن نفىس نازعتنى كلما
الكتب؟ اقتناء هى األدب من الغاية أترى املكتبة؟ ىف رف عىل يعيش أن من نفىس
وحسب به. ينتفع ال ملا القراءة مدمن أو الحفظ كثريَ املرءُ يكون أن هى وليست ال.
له ولخريٌ وصقلها. مستواها ورفع تهذيبها ىف وفعلها نفسه ىف أثرها الكتب من املرء
والنفس حصلت. قد الفائدُة دامت ما أيًضا، معناه بل قرأ ما لفظ وينىس يقرأ، أن
البذرة أن النماءَ يمنع وليس فيها، غرست التى البذرة تنمى مستعدة خصبة كانت إذا

مدفونة. الرتاب تحت
واحدة الذاكرُة سواه؟ كالم من يبقى ال ما املتنبى كالم من عندى يبقى ملاذا ولكن
ُحّفاظ أن ذلك تعليل أيكون غريه؟ الفحول الشعراء من عىلّ وأعز إىلّ بأحب هو وليس
االستشهاد معارض من معرض كل ىف تُساق ملوكة متداولة أبياته وأن كثريون شعره
غضون ىف مورًدا إياه ورؤيتى الناس أفواه من لشعره سماعى كثرة وأن واالقتباس،
ال التعليل هذا بذاكرتى؟ له كثرية أبيات علقت أن اثاره من كان ذلك كل — الكتابات
الناس نرى ملاذا نسأل: أن ذلك بعد ويبقى أنملة. قيد موضعها عن املسألة يزحزح
أن الفرق من هنالك ما وكل غريه؟ لشعر منهم به وتمثًال رواية وأكثر لشعره أحفَظ
قارصة خاصة كانت أن بعد جميًعا الناس تشمل عامة فصارت اتسعت السؤال دائرة

السطور؟ هذه كاتب عىل
«قوًة» شعره ىف أن هى املتنبى شعُر ُرزقها التى السريورة هذه علة أن وعندنا
مبهًما كالمنا يكون أن نحب ال كنا وإذ العرب. شعراء مشاهري من عداه فيمن تخطئها
«القوة» هذه مظاهر نبني وأن التخصيص، إىل التعميم هذا من نخرج أن واألمثل فاألوىل
وال له قيمة ال هذا ولكن أكثرها، عىل اإلتيان نستطيع أو نحصيها ال وقد املتنبى ىف
من أقل والوقت له، يتسع أن من أضيق املقام فإن االستقصاءَ غايتنا وليست خطر،
إىل القراء من املحتاج ندل أن وحسبنا التقىص إىل بنا حاجة ال أنه عىل عليه. يعني أن

الدرب. عىل ذلك بعد هو وليرس الطريق
قصائده. يُطيل ال إقالله عىل عىل وهو املقلني، من بل املكثرين من املتنبى يكن لم
وأربعمائة االف خمسة أبياته عدة فبلغت ديوانه عليه اشتمل ما الواحدى له حسب وقد
مثًال الرومى ابُن قال وقد سنة. وثالثني خمس من أكثر ىف قاله ما كل وهذا وتسعني،
بسيف اتصاله طول من الرغم عىل وهذا هذا. من أكثر الطوال قصائده من ثالثني ىف
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صاحب رواية وهذه الدولة. وعضد العميد ابن مثل من وبغريهما خاصة وكافور الدولة
هذا «إن قريبه: وكان الدولة لسيف يوًما قال الشاعر فراس أبا إن قال املنبى»، «الصبح
قصائد» ثالث عىل دينار االف ثالثة سنة كل تعطيه وأنت عليك، اإلدالل كثري املتسّمى
املتنبى ألن الصواب؟ حبة من الصميم ىف تكن لم وإن الصحة من قريبة رواية وهى
ولم نحوها أو كغزوة لذلك مناسبة عرضت إذا الدولة سيف ىف الشعر يقول كان إنما
ىف صحيحة العبارة ولكن عام، كل ىف قصائد ثالَث يقول أن نفسه عىل فارًضا يكن
ملمدوحه بصديق أشبه كان وأنه يكثر، وال الشعر من يُقل كان املتنبى أن عىل داللتها

عليه. الثناءُ وظيفته بشاعٍر منه
بالتطلع حياته بدأ وقد قائم، وهو ينشد أن يستنكف ذلك عن فضًال املتنبى وكان
هذا وىف الحنُي. وافاه أن إىل ذلك ىف يطمع يزل ولم الدنيا أمور من أمٍر والية إىل
الشخصيات أصحاب من وأنه روحه عىل كافية داللة حياته، حوادث عن فضًال وحده،
الشخصية وهذه باألقدام.. والتمسح لالستخذاء ال والنضال للكفاح ُخلقت التى القوية
دخل الدولة سيف بتغري شعر ملا أنه عليها شاهًدا وحسبك شعره ىف ظاهرٌة البارزة

يقول: وفيها بها، يعاتبه قصيدًة وأنشده عليه

وس��ب��اس��ب��ا أش��ت��اق��ه��ا ال ت��ن��ائ��ف دون��ه أب��ص��رت اش��ت��ق��ُت م��ا إذا ل��ى وم��ا
وال��ك��واك��ب��ا ب��دره��ا ف��ي��ه��ا أح��ادث س��م��ائ��ه م��ن م��ج��ل��س��ى يُ��دن��ى ك��ان وق��د
ك��اذب��ا؟ ك��ن��ت إن ال��ك��ذب ج��زاء أه��ذا ص��ادًق��ا؟ ك��ن��ت إن ال��ص��دق ج��زاء أه��ذا

مطلعها: التى قصيدته ذلك من وأدل باملعاتبة. منه باملحاسبة أشبه وهو

ش��ب��م ق��ل��ب��ه م��م��ن ق��ل��ب��اه واح��رَّ

يقول: وفيها

وال��ح��ك��ُم ال��خ��ص��م وأن��ت ال��خ��ص��ام ف��ي��ك م��ع��ام��ل��ت��ى ف��ى إال ال��ن��اس أع��دل ي��ا
ورم ش��ح��ُم��ه ف��ت��م��ن ال��ش��ح��َم ت��ح��س��ب أن ص��ادق��ًة م��ن��ك ن��ظ��راٍت أع��ي��ذه��ا
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وحزبه). فراس أبا (يعنى

ق��دم ب��ه ت��س��ع��ى م��ن خ��ي��ُر ب��أن��ن��ى م��ج��ل��س��ن��ا ض��ّم م��م��ن ال��ج��م��ُع س��ي��ع��ل��م
ص��م��م ب��ه َم��ن ك��ل��م��ات��ى وأس��م��ع��ْت أدب��ى إل��ى األع��م��ى ن��ظ��ر ال��ذى ان��ا
وي��خ��ت��ص��م ج��رَّاه��ا ال��خ��ْل��ُق وي��س��ه��ر ش��وارده��ا ع��ن ج��ف��ون��ى م��لء أن��ام
وف��م ي��ُدف��راس��ة أت��ت��ه ح��ت��ى ض��ح��ك��ى ج��ه��ل��ه ف��ى م��دَّه وج��اه��ٍل
ي��ب��ت��س��م ال��ل��ي��ث أن ت��ظ��نَّ��نَّ ف��ال ب��ارزة ال��ل��ي��ث ن��ي��وب رأي��ت إذا

يقول: أن إىل

ع��دم ب��ع��دك��م ش��ىء ك��ل وج��دان��ن��ا ن��ف��ارق��ه��م أن ع��ل��ي��ن��ا ي��ع��ز م��ن ي��ا
أم��م أم��رن��ا م��ن أم��رك��م أن ل��و ب��ت��ك��رم��ة م��ن��ك��م أخ��ل��ق��ن��ا ك��ان م��ا
أل��م أرض��اك��م إذا ل��ج��رح ف��م��ا ح��اس��دن��ا ق��ال م��ا س��رك��م ك��ان إن
ذم��م ال��ن��ه��ى أه��ل ف��ى ال��م��ع��ارف إن م��ع��رف��ٌة — ذاك رع��ي��ت��م ل��و — وب��ي��ن��ن��ا
وال��ك��رم ت��أت��ون م��ا ال��ل��ه وي��ك��ره ف��ي��ع��ج��زك��م ع��ي��بً��ا ل��ن��ا ت��ط��ل��ب��ون ك��م
وال��ه��رم ال��ش��ي��ب وذان ال��ث��ري��ا، أن��ا ش��رف��ى ع��ن وال��ن��ق��ص��ان ال��ع��ي��ب أب��ع��د م��ا
ه��م ف��ال��راح��ل��ون ت��ف��ارق��ه��م ال أن ق��دروا وق��د ق��وم ع��ن ت��رح��ل��َت إذا
ي��ص��م م��ا اإلن��س��ان ي��ك��س��ب م��ا وش��ر ب��ه��ا ص��دي��ق ال ب��الد ال��ب��الد ش��ر
وال��رخ��م ف��ي��ه س��وا: ال��ب��زاة ش��ه��ُب ق��ن��ص راح��ت��ى ق��ن��ص��ت��ه م��ا وش��ر
ك��ل��م أن��ه إال ال��درَّ ض��م��ن ق��د م��ق��ة أن��ه إال ع��ت��اب��ك ه��ذا

وبحقه، بنفسه شعوره لوال عنه ليصدر كان وما مأجور مداح بكالم هذا وليس
وعاد القصيدة هذه أثر عىل الدولة سيف إليه أنس وقد األذيال. أحد يَُعدَّ أن فوق وأنه

وأجازه. رأسه وقبَّل الرواة بعض وقال فأدناه،
ومعرفته بنفسه، املتنبى شعور بيان ىف نفيض أن لذلك محل غري ىف اإلطالة ومن

أمه: ىف قوله ذلك عىل دليًال وكفى شخصيته، وبروز وطموحه لقدره،

أّم��ا ل��ى ك��ونُ��ك ال��ض��خ��َم أب��اك ل��ك��ان وال��د اك��رم ب��ن��َت ت��ك��ون��ى ل��م ول��و
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معك والدوراَن اللف يطيل وال مبارشة، يريد ما إىل بيدك يأخذ شعره ىف وهو
أو االقتصاد قيمَة يقدرون وال يهذرون ممن وليس القوة. أسباب من وهذا غايته. إىل
يدفع هو بل الباع. وطول املجال بسعة واملفاخرُة التظاهُر به يراد بما كالمهم يحشون
نقُص يتأتى وال زيادة إىل يحتاج ال محبوًكا تاّما وأنضجه، فيه فكر الذى املعنى إليك

كقوله: عنه، به عرب مما حرف

راح��م غ��ي��ر رم��ح��ه روَّى وب��ال��ن��اس، ب��ه��ا م��ع��رف��ت��ى األي��اَم ع��رف وم��ن
ب��اَث��م ع��ل��ي��ه��م ال��ج��ارى ال��ردى والف��ى ب��ه ظ��ف��روا إذا ب��م��رح��وٍم ف��ل��ي��س

وافقته، أو خالفته شئت إذا إليك. ألقاه الذى هذا ىف لك يبدو وما وشأنك يرتكك ثم
ألقاه أن بعد نفسك من كالُمه وقع كيف يباىل وال عينيه ملء يقول كما فينام هو أما

فيها. تردد ال التى القاطعة الجزم بلهجة
عىل والشواهد واألمثلة الحجج يسوق وراح املعنى لهذا ملهد مكانه غريه كان ولو
وليس تعود حتى الكالم من بحر ىف الخالصة هذه وألغرق يملك، حتى وسداده صحته
مستجادٌة معان له الذى الوحيد هو املتنبى أن مثًال يدعى من وأين محسوس. أثر لها
شعر ىف ما بنظائر حافلة الشعراء دواوين أليست حكيمة؟ وأمثال متخرية وأبيات
التى املتنبى رجولة يُرزقوا لم أصحابها ألن األلسن عىل سائرة ليست ولكنها املتنبى؟
إىل واالقتصاد الغاية، إىل التسديد إحكام مثله يمنحوا ولم املثل، مخرج البيت تخرج
وتعليق سبكها ىف والحالوة املعنى، بها يؤدى التى األلفاظ تخري وحسن الواجب، الحد
ما مثل إىل تؤدى ال ولكنها كبري، شاعٌر منها يخلو قلما صفات وهى ببعض. بعضها
مولًعا الرومى كابن كان أنه ولو اجتمعت.. إذا إال املتنبى شعر ىف القوة من تحسه
األسلوب ورنة اللفظ بفخامة َكِلًفا كالرشيف أو منه، والتوليد وتصفيته املعنى برشح
ازنة املو وكثرة الرتدد ىف كاملعرى أو روحه، وفتور حشوه ىف كمهيار أو التعبري، وجزالة
يكون كان نعم األخرى. مزاياه عليه أجدْت ملا كهؤالء كان أنه لو نقول — والتحليل
والحكم األمثال كانت وال املسري، هذا ليسري يكن لم شعره ولكن بينهم رفيع محّل له
أن إال يسعك ال ولكنه الرأى من إليه يذهب ما عىل توافقه ال وقد الكثرة. هذه فيه تكثر
تتأثر أن وإال البات، الجزم قوة ومن االقتناع، عمق من شعره ىف تحسه ما منه تحرتم
ذلك عليه ينم وما اقتصاده بقيمة تشعر وأن فكرته، عن العبارة ىف املبارشة بطريقته
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ويحس فيه السداُد يُلمس بديهى وأنه وإسهاب، إطناب إىل يحتاج ال األمر أن يقينه من
الحرب! بموسيقى أشبه كانت وإن وحالوته األسلوب موسيقية تفتنك أن وإال

الذى بالثقيل ويأتى استعمالها فيىسء هذه بقوته يُزهى ما كثريًا املتنبى ولكن
وإن شعره بها وحفل السفاسف كثرت ولهذا املهلهل. وبالضعيف املسامع، منه تستك
شديدة. الوثَّاب عثرة فإن عجب! وال تعمده مما أو صباه ىف قاله مما ذلك من كثري كان

كافور من —موقفه وجوانبها شخصيته (2)

وُوفق الناس».. وشغل الدنيا فمأل املتنبى جاء «ثم العمدة: كتاب ىف رشيق ابُن يقول
واألنصار. والخصوم والرشاح النقاد من سواه عنه عجز ما إىل الوجيزة العبارة بهذه
عالم ىف أحدث أو للمتنبى، كان ما الشأن من له كان اَخر شاعًرا نعرف ال أننا والواقع
الذى الرومى ابن وال حتى أثار، ما بعض املرة العداوات من وأثار ضجته، مثل األدب
وصم ما بمثل عليه يستطيل أن وأشفق القاسم خافه حتى عرض كل ىف لسانه بسط
املتنبى تركه ما عمق عىل دليًال وحسبك فيه. السم له ودس الطعام إىل فدعاه غريه به
الفريق) هذا (أى إنه خصومه فريق عن الجرجانى قوُل النفوس بعض ىف األثر من
حتى الرومى وابن املعتز ابن تقريَظ لك غ ويسموِّ والبحرتى تمام أبى مدح إىل «يسابقك
امتعض رتبته عن يقرص من عداد ىف وأسميته فضائله ببعض الطيب أبا ذكرَت إذا
العزة وأخذته خده ر وصعَّ عطفه وثنى طرفه فغض املضيم نفاَر ونفر املوتور امتعاض

باإلثم».
بذلك ويغرى النفاَر هذا يهيج املتنبى شعر أن ذلك علُة تكون أن يُعقل وال
هذا عرصنا ىف نقرؤه فإنا ضيم. أو وتر بطبيعته كأنه القارئ ويشعر االمتعاض
نحس ال ولكنا نُعجب، ال أو به ونعجب نسرتذله أو قوله ونستجيد نخالفه أو فنوافقه
كانوا الناس أن ىف شك وال الوساطة. كتاب ىف الجرجانى يصفه الذى هذا من شيئًا
صفاته، بعض منه ويبلو ويعرفه يراه فريًقا فريقني: ا كانو ولكنهم عهده عىل مثلنا
عن روى وقد مثلنا. وبأخباره به إال عليه يحكم وال شعره سوى إليه يتأدى ال وفريًقا
الدولة. عضد إىل املتنبى طريق ىف كان بيته أن الفارىس، عىل أبو واسمه النحاة، أحد
جنى ابن وكان الكربياء. من نفسه به يأخذ ما إىل يرتاح وال يستثقله هذا عىل أبو وكان
ذمه.. ىف عىل أبى إطناب ويسوءه منه ويحط يذمه من يكره باملتنبى اإلعجاب كثري

فيه». نبحث الشعر من بيتًا لنا «اذكروا يوًما: قال هذا عىل أبا أن واتفق
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فأنشد: جنى ابن فبدأ

ال��ع��ن��اق دون ال��ت��ح��وُل ل��ح��ال ِت زر ل��و ف��ال��ي��وم ال��م��زار دون ح��ل��ِت

املعنى؟ غريب فإنه البيت هذا ملن وقال: واستعاده، عىل أبو فاستحسنه
يقول: للذى جنى ابن فقال

ب��ى يُ��غ��رى ال��ص��ب��ح وب��ي��اُض وأن��ث��ن��ى ل��ى ي��ش��ف��ع ال��ل��ي��ل وس��واُد أزوره��م

يقول: للذى فقال: هذا؟ فلمن أحسن هذا وهللا فقال:

ال��ن��دى م��وض��ع ف��ى ال��س��ي��ف ك��وض��ع م��ض��ر ب��ال��ع��ل��ى ال��س��ي��ف م��وض��ع ف��ى ال��ن��دى ووض��ع

الذى هو قال: القائل؟ من فأخربنا الفتح أبا با أطلت لقد وهللا! أحسن وهذا فقال:
اللب؟ استقام إذا القشور من علينا وما وزيه! فعله ويستقبح يستثقله الشيخ يزال ال

إلخ. إلخ إىلّ حببته لقد وهللا قال: نعم، قال: املتنبى؟ تعنى أظنك قال:
التامة، ثقتنا نمنحها وال الروايات هذه أمثال إىل كثريًا نطمنئ ال ونحن نقول:
وإن معقولة ذاتها ىف الرواية هذه ولكن واالخرتاع، التأليف رائحة أكثرها من ونشتم
ولكنا شعره، من يبهر أن يصح وما للمتنبى ما أجوَد يتخري لم جنى ابن أن يالحظ كان
أن مخافة الخاص، طابعه عليه ما الطيب أبى كالم من ينشد أّال تعمد جنى ابن نحسب
متوجهه، عليه ويقطع غرضه جنى ابن عىل ويفوت االستزادة ىف فيزهد عىل أبو يفطن
مثل نحوى لغوى نفس ىف أوقع يكون أن قدر ما األبيات من ينشده أن صاحبنا فاثر
املتنبى «شخصية» أن عىل شاهًدا القصة هذه سقنا إنما أننا عىل الفارىس: عىل أبى
متعصبني، أنصاًرا فريقيني: يعدون ال وجعلتهم زمنه ىف الناس قيامَة أقامت التى هى
ُعنى إال أحد يبقى ال كالعاصفة قوية شخصية كل تفعله ما وذلك متعنتني. وخصوًما

لها. واكرتث بها
شخصية ضخامة عىل بها ونستشهد نسوقها واألخبار القصص إىل حاجتنا وما
فكفى غريه من شاهد إىل حاجة ىف كنا وإذا شاهد. وأوثق راٍو أصدُق شعره إن املتنبى؟
القاسم أبا يدعونه رجل وهو قتله، بلغه ملا املتنبى رثاء ىف بفطرته ساذج رجل قاله ما

األبيات: هذه من أكثر له قرأ أديبًا نحسب ال الطبىس عىل بن املظفر
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ال��ل��س��اِن ذاك م��ث��ل ف��ى ده��ان��ا إذ ال��زم��اِن ه��ذا س��رَب ال��ل��ه رع��ى ال
ال��زم��ان؟ ل��ب��ك��ر يُ��رى ث��اٍن أى ال��م��ت��ن��ب��ى ث��ان��ى ال��ن��اس رأى م��ا
س��ل��ط��ان ذى ك��ب��ري��اء وف��ى ج��ي��ش ف��ي ال��ك��ب��ي��رة ن��ف��س��ه م��ن ك��ان
ال��م��ع��ان��ى ف��ى م��ع��ج��زات��ه ظ��ه��رت ول��ك��ًن ن��ب��ّى ش��ع��ره ف��ى ه��و

وانظر الحقيقة.. إىل القاسم أبو صاحبنا فيه فطن وقد الشاهد. هو الثالث والبيت
دار: ببناء كافوًرا فيها يهنئ له قصيدة من نفسه املتنبى قول إىل ذلك بعد

ال��رواء آدم��ىُّ ال��ق��ل��ب، أس��ُد ف��إن��ى م��ن��ى أردَت م��ا ب��ى ف��ارم
ال��ش��ع��راء م��ن يُ��رى ل��س��ان��ى َن ك��ا وإن ال��م��ل��وك، م��ن وف��ؤادى

استفاضت، إذا والشهرة الشهرة. عنه تكشف ما إال عيب من به وما لكذلك، وإنه
حتى وترسد، تروى وهذه وتنقب، تفىل تلك وألسنتهم، الخلق لعيون هدفا صاحبها صار
محسوبًا، عمل وكل ملحوظة، حركة وكل محفوظة، الشهرة لصاحب كلمة كل تعود
أكثر أقواله، أو حركاته من والفلتاُت أعماله، من التوافُه تشغل وحتى مكتوبًا، رأى وكل
ولعله بالجبن ويوصم بخيًال، كّزا يكون ال وقد بالبخل فيشتهر الصحيح. محلها من

املتنبى. به ُمنى الذى هو وهذا قلب، ذى أجرأ
الدولة سيف عىل يُثنى شاعًرا نفسه يعد يكن لم أنه السالف مقالنا ىف ذكرنا ولقد
بعض شعره من وأوردنا وكفئًا، صديًقا بل ظله، ىف ويمىش وحسناته وقائعه ن ويدوِّ

يهنئه: وهو قوله تأمل كذلك. إال كافور حيال يكن ولم ذلك. عىل ينم ما

األع��ض��اء س��ائ��َر ب��ال��م��س��رات ع��ض��ٌو يُ��ه��ن��ئ ال م��ن��ك، وأن��ا

الذين امللوك يملكها التى املادية القوة أمام بالضعف لشعر املتنبى سوى ولو
قوة نظره ىف تكافئ لُدنّيَّة بقوة يشعر كان ولكنه وهجاهم. وجفاهم عليهم غضب
العاتني عىل كذلك ويسطو يعتو أن وسعه ىف أن يحس كان بل وبأسها، الجيوش

مرص: من خرج ملا قوله ذلك فمن والساطني.

ال��ف��ت��ى أن��ى ب��ال��ع��واص��م وم��ن ب��ال��ع��راق وم��ن م��ص��ُر ل��ت��ع��ل��م
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ع��ت��ا م��ن ع��ل��ى ع��ت��وت وأن��ى أب��ي��ت وأن��ى وف��ي��ُت وأن��ى

له ولخطر اإلنذار، هذا أشهر وال اإلعالن، هذا أصدر ملا الدنيوى الحزَم شاور ولو
املتنبى ولكن األقل. عىل الدولة كسيف مرص إىل مضيه قبل نابذهم من إىل يتقرب أن
البطش وسائل كل من يده خلت ولو النفس ضعف يعرف ال ألنه الطراز هذا من ليس

يقول: كما األيام عىل قوية شابَّة أبًدا فنفسه إخوانه. وقل ُعداته وكثر

ح��راب م��ن��ه ال��وج��ه ف��ى م��ا أن ول��و ب��ش��ي��ب��ه الت��ش��ي��ب ن��ف��ٌس ال��ج��س��م وف��ى
ك��ع��اب وه��ى ال��ع��م��ر أق��ص��ى وأب��ل��غ غ��ي��َره��ا ش��اء م��ا ال��ده��ُر م��ن��ى ي��غ��ي��ر

يلني وال الفاقُة عظامه ىف تحز وال فيه، مقامه به نبا إذا وطنه يفارق أن يكربه ال
ىف فالسري وإال فيها، يركب ما وجد إذا األسباب وقلة األعداء وكثرة الشقة بُْعُد عزمه

به: وأمثل وأفخر أرشف األقدام عىل والقفار املهامه

إي��اب ع��ن��ه، س��اف��رت ب��ل��ٍد إل��ى ي��س��ت��ف��زن��ى ال األوط��ان ع��ن غ��ن��ىٌّ
ع��ق��اب أك��واره��ن ف��ف��ى وإال ب��ه س��ام��ح��ت إن ال��ع��ي��س ذم��الن وع��ن

صعوبة تكون املطلب علو قدر وعىل عظيٌم، ومراده ضخم مطلبه إن يهمه؟ وماذا
فوطنه الدنيا، هذه ىف وحيد أنه يدرك نفسه ذات من يحس ما لعظم وهو املرتقى،

سواء: وغريه

وأط��ارد ك��ون��ه ع��ن ت��ط��اردن��ى ك��أن��ه��ا وال��ل��ي��ال��ى ب��ش��ىء أه��مُّ
ال��م��س��اع��د ق��ل ال��م��ط��ل��وب ع��ظ��م إذا ب��ل��دة ك��ل ف��ى ال��خ��الن م��ن وح��ي��د

غري من حتى لهن يَُجمِّ ويتربأمما النساء صفات من يستنكف رجولته لعظم وهو
جميل ليس إنه أى امَلَىش» حسن بى «وما ويقول التربؤ، هذا إىل مناسبٌة تدعو أن
كان أنه زعموا حتى فيه، رسيًعا املىش عىل صبوًرا قويّا اءً مشَّ كان أنه والواقع املشية،
سيف أخت خولة رثى ملا أنه ذلك من وبلغ له.. تُطوى األرض أن البدو أغراَر يوهم
أنثى «غري يجعلها أن إال يرض ولم جنسها، من وأخرجها الرجال بصفات نعتها الدولة
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وذلك نمتها، التى عشريتها عىل يفضلها أن وإال أنثى، خلقت قد كانت وإن العقل»!
يقول: حيت

وال��ح��س��ب ال��ع��ق��ل أن��ث��ى غ��ي��ر ك��ري��م��ًة خ��ل��ق��ت ل��ق��د أن��ث��ى ُخ��ل��ق��ت ت��ك��ن ف��إن
ال��ع��ن��ب ف��ى ل��ي��س م��ع��ن��ى ال��خ��م��ر ف��ى ف��إن ع��ن��ص��َره��ا ال��غ��ل��ب��اء ت��غ��ل��ُب ت��ك��ن وإن

حسن إن وقال املذكر بضمري إليها أشار حني الدولة عضد لعمة رثاؤه ذلك ومثل
تذكريها: عىل ينم ذكرها

ص��ح��ب��ه م��ن ال��ق��ب��ر ف��ى وم��ج��ُده وح��َده داف��ن��ه ي��ح��س��ب��ه
ح��ج��ب��ه ف��ى ال��ت��أن��ي��ث وي��س��ت��ر ذك��ره ف��ى ال��ت��ذك��ي��ر وي��ظ��ه��ر

بعد كافوًرا إال يقصد أن يرى ال العاتى القوى الرجل هذا بال فما إذن يقال: قد
عليهم، يقدم أن ويشتهون يتوقون األمراء من كثري كان حني عىل الدولة سيف فارق أن
راة ألنه كافوًرا يمدح لم إنه والجواب: كافور؟ إىل وصمده إياهم باطراحه فأحقدهم
فإنا املدح أما معروف. مشهور هو كما أمالكه، بعض والية ىف طمًعا بل ملدحه، أهال
بيت عىل فيها عثرنا إال كافور ىف قصيدة له قرأنا وما عليه. يثن ولم به تهكَّم نراه وهللا
أن من شأنا وأخطر أجل نفسه ويرى بالدعابة يركبه كان املتنبى بأن تُشعر أبيات أو

قال: الشواهد. بعَض لذلك ونورد يمدحه..

ال��س��م��اء ف��ى أو األرض ف��ى ب��م��ك��ان تُ��ه��ن��ى أن م��ح��ل��ًة أع��ل��ى أن��ت
وال��خ��ض��راء ال��غ��ب��راء ب��ي��ن ح ي��س��ر وم��ا وال��ب��الد ال��ن��اُس ول��ك

قد مبالغٌة أنها يدرك وال هذا له يقال امرئ أى مدًحا؟ هذا قوله ىف يرى فمن
يقال أن يرضيه الذى ومن هجاءً؟ انقلب حتى التسامح أعظم مع حد كل جاوزت
كثري املتنبى ولكن يقال: قد التهنئة؟! ً فرارا هذا أليس واألرض؟ السماء بني ما لك لهإن

الجلد: أسود ً كافورا أن واذكروا قوله إذن فتأملو حسن! عادته، وتلك املبالغات

س��وداء م��ن��ي��رة ب��ش��م��س ال��ش��م��س ذرَّت ك��ل��م��ا ال��ش��م��س ي��ف��ض��ح
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أن البيت هذا نظم ملا املتنبى اضطر ولقد النهار؟! شمس تفضح سوداء شمس
فيه، وشأنهم الناس وترك الكالم إلقاء من عادته خالف عىل يؤوله و املعنى يفرس

فقال: املره هذه ىف الرومى ابن وجارى

ض��ي��اء ب��ك��ل ي��زرى ل��ض��ي��اءٌ ف��ي��ه ال��م��ج��د ال��ذى ث��وب��ك ف��ى أن
ال��ق��ب��اء اب��ي��ض��اض م��ن خ��ي��ر ال��ن��ف��س واب��ي��ض��اض م��ل��ب��ٌس ال��ج��ل��د إن��م��ا

ترى وماذا العيون! أمل إنه نفسها: القصيدة ىف له يقول راح بل بذلك يكتف ولم
«املشفرين»؟ الغليظ السحنة، القبيح البطن، الضخم األسود، كافور ىف العني

رج��ائ��ى «أراك» أن غ��ي��ر ي��ك��ن ل��م أرض ك��ل ف��ى ال��ع��ي��ون» رج��اء «ي��ا

عبد يبرص أن اشناق أنه هو واحد تأويل عىل إال ويعقل املعنى يستقيم أن أيمكن
اآلدميني يقلد قردا يرى أن املرء يحب كما دولة مرص ىف له صارت الذى هذا السوء

مثالً؟
آخرى! قصيدة من قوله ً كافورا يمدح وهو املتنبى شعور عىل وأدل

ت��ق��رب؟ ح��ب��ي��ب��ا أو ت��ن��ائ��ى ب��غ��ي��ض��ا أرى ب��أن ف��ّى األي��ام ت��غ��ل��ط أم��ا

ذلك، إىل الداعى وما الدولة؟ سيف من وأبعد كافور من يومئذ إليه أقرب ومن
سريه وصف أن بعد يقول أنشأ بل واحد ببيت يكتف ولم تستوجبه؟ ال واملناسبة

مرص: إىل وقدومه

أت��ج��نَّ��ب ال��ذى ال��ط��ري��ق��ي��ن وأه��دى ج��ف��وت��ه م��ن ب��ى ال��ن��اس أح��ف��ى ع��ش��ي��َة

تجنبته الذى هو الطريقني أرشد إن عليك قادم لك يقول أن املدح من وهل
فقال: بلة الطني املتنبى زاد وقد سلكته؟ الذى وأضلهما
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ف��أط��رب أراك أن أرج��و ك��ن��ُت ل��ق��د ب��دع��ة! رأي��ت��ك ل��م��ا ط��رب��ى وم��ا

جنى ابُن فطن وقد رأيته. ملا طربت إذا غرابة ال أن وقرر وأضحوكة هزأة فجعله
جعلت قلت: البيت هذا املتنبى) (عىل عليه قرأت «ملا فقال: االستهزاء أراد املتنبى أن إىل

فضحك». القرد) كنية (وهى زنة! أبا الرجل
البيت: هذا بعد قوله وأدهى ذلك من ورش

م��ذن��ب م��دح��ك ق��ب��ل ب��م��دٍح ك��أن��ى وه��م��ت��ى، ال��ق��واف��ى ف��ي��ك وت��ع��ذل��ن��ى

الثانى. الشطر ىف رقعه قد كان وإن والهجاء، السب ىف رصيح األول والشطر
عما لألدب يعتذر أن عليه بأن شعر مرص عن انرصف ملا الطيب أبا أن وحسبنا
هذا وأن مدحه، إىل أحوجوه الذين هم الناس أن معناه ما فقال كافور، مدح من تكلفه

قوله: وهذا يقصده، أن إىل اضطروه ألنهم للخلق هجاء عن عبارة كان املدح

ال��رُّق��ى وب��ي��ن ال��ق��ري��ض ب��ي��ن ال��ك��رك��دن ب��ه م��دح��ُت وش��ع��ِر
ال��ورى ه��ج��َو ك��ان ول��ك��ن��ه ل��ه م��دح��ا ذل��ك َك��ان ف��م��ا

كبت عىل به ليستعني بل فيه حبّا قصده ما أنه كافور عن يخفى يكن ولم
يسايروه ولم كافور إىل مجيئه ىف خالفوه قوًما إن وجهه ىف له يقول كان فقد خصومه،

هو: وحرض رشًقا فذهبوا استنكاًفا إليه

ص��واب ه��واك ف��ى رأي��ى أن ع��ل��ى ع��واذل��ى أذل أن إال ش��ئ��ُت وم��ا
وخ��اب��وا ظ��ف��رت ق��د أن��ى وغ��ّرب��ت، ف��ش��ّرق��وا خ��ال��ف��ون��ى ق��وًم��ا وأُع��ِل��م

األول. البيت من التاىل الشطر ىف احرتاسه من الرغم عىل ىشء ىف املدح من هذا وما
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من —بعضمشابه —طماحه الرقة ومظاهر املتنبى — اعرتاضمدفوع (3)
نابليون

ما بعض عىلَّ فيها ينكر يوسف العظيم عبد الشيخ األستاذ من رسالة اليوم تلقيت
رجولته لعظم «وهو قوىل عىل ويؤاخذنى املتنبى شخصية عن كالمى ىف إليه ذهبت
هذا إىل مناسبٌة تدعو أن غري من حتى لهن يُجمِّ ويتربأمما النساء صفات من يستنكف
مّشاءً كان أنه والواقع املشية جميل ليس إنه أى امَلَىش» حسن بى «وما ويقول التربؤ،

إلخ». … فيه رسيًعا املىش عىل صبوًرا قويّا
هذه عىل تعليًقا قال دونى. املوضوع يمس بما األستاذ رسالة من أجتزئ وأنا

الكلمة:

السفلة ترتاح وال به، امتدحت إذا األقنان من الحثالة تغتبط ال إدٌّ رأى «وهذا
إىل الصفات هذه فرصف كاملتنبى، البطولة ذا بله ألبسته، إذا الدهماء من
منك ظهر ولقد أخرى. كرة برصك فيها فأرجع وأجدر، أحق بالتخنث مزنون
إىل مناسبة تدعو أن غري «من تقول: إذ الوصف لهذا واإلنكار الرتدد بعض
ىف لجزء اقتطاعك هو أحسب، فيما إليه وهمك فرط ما ومنشأ التربؤ». هذا
الذهن إىل يتبادر ما حسب عىل له وتأويلك وبعده، قبله به يلتحم عما بيته

ترى. كما معناه فجاء لفظه، من وهلة ألول
بى «ما العرب قول إن أقول أخويه، بأواخى مشدوًدا البيت مساق «وقبل
فمن املذكور الجزء أما أباليه. وما له أهتم وما به أكرتث ما معناه مثًال كذا»
ونواطريها كويفريها يهجو مرص من الكوفة وصوله عند أثبتها التى قصيدته
سبله ومصاعب اجتاب التى سريه منازل ويصف الثعالب أعمال عن الغافلني

بقوله: اجتاَز التى

ال��ه��ي��دب��ى م��اش��ي��ة ك��ل ف��دى ال��خ��ي��زل��ى م��اش��ي��ِة ك��لُّ أال
ال��م��ش��ى ح��س��ن ب��ى وم��ا — خ��ن��وف بَ��ج��اوي��ٍة ن��ج��اة وك��ل
األذى وم��ي��ط ال��ع��داة وك��ي��د ال��ح��ي��اة ح��ب��اُل ول��ك��ن��ه��ن

جميلة امرأة بكل سريها ورضوب والنياق الخيل يفدِّى أنه جىلّ واضح
بمحاسن أحفل وال ابه ال أى النسوة مىش حسن بى وما ويقول املشية، حسنة
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عوًضا «امَلَىش» ىف والالم األلف تكون أن آخر وجًها العبارة وتحتمل مشيهن.
لم أنه أى واإلبل، الخيل إىل لكن املرأة، إىل ال يرجع، إليه مضاف ضمري عن
ما واليحفل اليهتم فإنه كال مشيهن، عىل مشيها لحسن النساء عىل يؤثرها
فوصل بها اعتصم ولكنه البادية باملحاسن التلهى من الضعفة به يشتغل
أذاهم ودفع وكبتهم عداه كيد عىل فأعاناه السالمة بر وشارف الحياة ساحل
أبى مراد وهو الصواب، بأشعة أساريره تربق الفحىل املعنى هو ذلك عنه.

املاشيتني». بني املفاضلة مقام ىف الطيب

يتوهمنا أو بعار! وطوقناه بسبة، املتنبى وصمنا يحسبنا هذا يقرأ والذى نقول
من نتخذ أن أردنا وإنما هذا من شيئًا فعلنا وما البيت. معنى نفهم لم األقل عىل
اإلشكال وندفع لنجلوها النقطة هذه إىل العود من بأس وال نزعته. عىل دليًال قوله
النساء، مشية من وتفككا اسرتخاء فيها بأن يصفونها مشية هذه «الخيزىل» إن فنقول
راكبها تُنجى التى الرسيعة الناقة و«النجاة» والخيل، لإلبل رسيعة مشية و«الهيدبى»
امرأة كل فدت الثالثة: األبيات ومعنى النوق. تنسب وإليها بجاوة إىل نسبة والبجاوية
حب به وليس الغزل أهل من ليس أنه أى الهيدبى، تمىش ناقة كلَّ الخيزىل تمىش
وتكيد الحياة إىل توصل السري رسيعة ناقة كل يحب أسفار رجل هو وإنما النساء،

األذى. وتدفع األعداء
والالم األلف نحل أن يستلزم وال تأويل إىل يحتاج ال الذى الرصيح املعنى هو هذا
استخالص ىف األستاذ يزعمنا كما نرتدد لم والذى إليه، مضاف محذوف ضمري محلَّ
بالرجولة اإلحساس عظيم قوى رجل إنه قلنا وقد سقناه. مما أمثاله إىل وإضافته مدلوله
من ونفوره والرخاوة، الطراوة استنكافه من ظاهٌر هذا إحساسه وإن ومقتضياتها،

غايته. إىل أداة جاعلُه هو فيما أو نفسه ىف إليه ذلك من ىشء نسبة
املسرتخية، النساء بمشية تعريًضا األبيات ىف أن يبقى فإنه شاء ما األستاذ وليقل
ال وهو حاالته.. كل ىف الطيب أبى شأن وهذا عنها، وعزوفه فيها لزهادته وذكًرا
جميع ىف والنعومة الرتف كراهة إىل ذلك يتجاوز بل وحدها، املشية ىف التطرى يكره
قوله فإليك مستزاٌد السابقة كلمتنا ىف سقناه الذى بعد بقى قد كان وإذا مظاهرهما.

كافوًرا. بها يمدح قصيدة من
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ج��ل��ده وال��ث��وب رج��اله وم��رك��وب��ه ع��ي��ش��ه ب��م��ي��س��ور ي��رض��ى م��ن ال��ن��اس وف��ى
أح��ّده م��راد ف��ى ب��ى ي��ن��ت��ه��ى م��دى ل��ه م��ا ج��ن��ب��ىَّ ب��ي��ن ق��ل��بً��ا ول��ك��نَّ
ت��ه��ّده دروًع��ا ي��ك��س��ى أن ف��ي��خ��ت��ار ت��ربّ��ه ش��ف��وًف��ا ي��ك��س��ى ج��س��م��ه ي��رى

يطلب ال قلبى يقول ظاهر. واملعنى تنعمه أى وتربه الرقيقة، الثياب هى والشفوف
حتى الثقيلة.. الدروع لبس يطلب وإنما ناعمة، رقيقة ثيابًا يكسوه بأن لجسمه رفاهيًة
أن أحًدا يسع ال كان إذ يلبسها، أن إىل مضطّرا كان وإن إليها يرتاح ال الناعمة الثياب
وامرأة، امرأة بني املفاضلة إىل اضطر إذا حتى وتراه الحديد. وحلق الدروع ىف يظل
إال حسنها يكون ال والتى باالحتيال الحسن نفسها تكسب ال التى الجمال الساذجَة آثر

ذلك: ىف قوله ومن مجلوبًا.. ال طبًعا

ال��رع��اب��ي��ب ال��ب��دوي��ات ك��أوج��ه ب��ه ال��م��س��ت��ح��س��ن��ات أوُج��ه م��ا
م��ج��ل��وب غ��ي��ر ح��س��ن ال��ب��داوة وف��ى ب��ت��ط��ري��ة م��ج��ل��وب ال��ح��ض��ارة ح��س��ن
ال��ح��واج��ي��ب ص��ب��غ وال ال��ك��الم م��ض��َغ ب��ه��ا ع��رف��ن م��ا ف��الٍة ظ��ب��اءَ أف��دى
ال��ع��واق��ي��ب ص��ق��ي��الت أوراك��ه��ن م��ائ��ل��ة ال��ح��م��ام م��ن ب��رزن وال

الضعفاءَ يروق وعما الرخوة، الحياة عن بمساعيه شغالن للمتنبى كان لقد
ذلك يطلب به: ختمها بما حياته افتتح ولقد اللني. الناعم العيش من الناس وأوساط
صباه. ىف قال كما العمر يبرت والذى يوصف حد أو تعرف، غايٌة له ليس الذى «الىشء»

ال��ع��م��را ي��ب��ت��ر ال��ذى ال��ش��ىء واط��ل��ب ف��ق��م ق��اع��دا ال��ف��ق��َر ي��ب��ت��ر م��ا ت��ج��د ل��م إذا

وبغى الحكم، طلب لقد نعم األيام. من يريد ماذا الدقة وجه عىل يعرف ال وهو
الطلب. عن قعد وال به قنع ملا ذلك نال كان لو أن أحسب ولكنى الناس، عىل يؤمر أن
لم كان وإن االَتية، أبياته من تحسه فيما عنيفة جامحة برغبة تجيش نفسه أن ذلك

تحديُده. يسعك وال يسعه،

ال��ب��ك��ر وال��ف��ت��ك��ة ال��س��ي��ف إال ال��م��ج��د ف��م��ا وق��ي��ن��ة زّق��ا ال��م��ج��د ت��ح��س��ب��ن وال
ال��م��ج��ر وال��ع��س��ك��ر ال��س��ود ال��ه��ب��واُت ل��ك تُ��رى وأن «ال��م��ل��وك» أع��ن��اق وت��ض��ري��ُب

139



الهشيم حصاد

ال��ع��ش��ر أن��م��لُ��ه ال��م��رء س��م��َع ت��داوُل ك��أن��م��ا «دويّ��ا» ال��دن��ي��ا ف��ى وت��رك��ك

أبد ينقطع ال دويّا فيها يرتك وأن الدنيا يدوخ أن يريد يبتغيه. الذى هو هذا
هكذا. األرجح عىل الثانى البيت لجاء األبيات هذه قال املتنبى غري شاعر ولو الدهر..

ال��م��ج��ر وال��ع��س��ك��ر ال��س��ود ال��ه��ب��واُت ل��ك تُ��رى وأن «ال��رج��ال» أع��ن��اق وت��ض��ري��ُب

فال هو أما لعسكره. يرتكها العاديني الرجال أعناق هذا، فوق املتنبى نفس ولكن
هذا يطلب شعره كل ىف وراح هذا قال املتنبى غري شاعر ولو «امللوك». أعناق إال يرضب
الظريفة املبالغات هذه من املرسور ابتسامة القارئ البتسم البكر، الفتكات ويذكر املجد،
وقال سقاء، ابن زعموه الذى النشأة، الصغري الفقري، للمتنبى تقرؤها ولكنك الجوفاء!

أباه: أن هجائه ىف بعضهم

ال��م��ح��ي��ا م��اء ي��ب��ي��ع وح��ي��نً��ا ال��م��اء ب��ال��ك��وف��ة ي��ب��ي��ع ح��ي��نً��ا ع��اش

وىف صدقه ىف شك يخامرك وال تضحك فال — نشأته وتلك — هذا له تقرأ نقول
الحظ كان لو أنه وتحس قلبه، ومطمح نفسه بهمة إليك يتحدت حني رسيرته إخالص

املقدونى. كاإلسكندر يكون أن لحاول امللك وحباه آتاه
وطلبهم أطماعهم عن وحدثوا بأصولهم، وباهوا الشعراء من غريه فخر ولقد
قصيدة مستهل ىف قوله انظر له! «حّقا» مايطلبه يسمى غريه تجد ال ولكنك للمعاىل،

مكرم: بن سيار بن محمد بها يمدح

م��رد، ال��ت��ث��م��وا م��ا ط��ول م��ن ك��أن��ه��ُم وم��ش��اي��خ ب��ال��ق��ن��ا «ح��ق��ى» س��أط��ل��ب
ع��دوا، إذا ق��ل��ي��ل — ش��دوا إذا ك��ث��ي��ر — دع��وا إذا خ��ف��اف — الق��وا إذا ث��ق��ال
ب��رد ح��ره م��ن ال��ن��ار ك��أن وض��رب ع��ن��ده ط��ع��َن ال ال��ط��ع��ن ك��أن وط��ع��ٍن
ش��ه��د ف��م��ه��م ف��ى ال��م��وَت ك��أن رج��ال س��اب��ح ك��ل ع��ل��ى ب��ى ح��ف��ت ش��ئ��ت إذا
وغ��د واح��زم��ه��م ف��دم، ف��أع��ل��م��ه��م «أه��ي��ل��ه» ال��زم��ان ه��ذا إل��ى أذم
ق��رد واش��ج��ع��ه��م ف��ه��د، وأس��ه��ده��م ع��ٍم واب��ص��ره��م ك��ل��ب، وأك��رم��ه��م
ب��ّد ص��داق��ت��ه م��ن م��ا ل��ه ع��دّوا ي��رى أن ال��ح��ر ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ن��ك��د وم��ن
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ص��د — وص��ل��ت وإن — غ��وان��ي��ه��ا ع��ن وب��ى م��الل��ة، — م��ن��ه��ا أرو ل��م وإن — ب��ق��ل��ب��ى

أن خاصة، داللة له مما بل الغريب، ومن ممدوحه.. يجبه الشامل الكالم وبهذا
ذلك من أخالها وأن أماديحه، بها واإلشادة نفسه عن التحديث هذا بمثل قصائده أحفل
الثناء إىل يتطرق أن قبل فضلها ويذكر نفسه عىل يثنى أن يتعمد لكأنه حتى أهاجيه..

ممدوحه! عىل
خطره، من يقللون أو بشأنه، يستخّفون وامللوك األمراء من يقصدهم من يكن ولم
ذلك عىل يدلك عظيًما. فيهم رأيه حقيقة ملعرفة اهتمامهم كان فقد برأيه. يعتدون ال أو
عظيم الدولة، عضد عند اإلنشاء كاتب وكان الجرجانى، يوسف بن العزيز عبد حكاه ما
أتبعه عنه، وانرصف الدولة، عضد مجلس املتنبى الطيب أبو دخل «ملا قال: منه املنزلة
منا؟». لقيهم الذين األمراء وأين مجلسنا؟ شاهد كيف «سله له: وقال جلسائه بعض
جوابه فكان القول، هذا معه وأطلت امليدان، هذا ىف املتنبى وجاريت أمره، فامتثلت قال
اللفظ فاخترص كاليوم!». قلبى عيناى خدمت «ما قال: أن منى سمعه ما جميع عن

الدولة». عضد عند بها حظى التى األسباب أوكد ذلك وكان املعنى، وأطال

القاسم أبو صاحبنا يقول كما جيش، ىف منها كان التى الكبرية النفس هذه ولكن
ما حياته ظروف من لها كان وإن الضعف مواضع من تخل لم الطبىس، بن املظفر
املروءة زمن نابليون يكن ألم تخلو؟ نفس وأى األقل، عىل معقولة يجعلها أو يربرها
وأغدرهم عهًدا، أخونهم ومن ووفاء، وأريحية كرًما الناس أقل من يكن ألم والفتوة؟
أو الكذب، إىل يتسفل أو الحق، رسقة إىل يتدىل أن يأنف ال يمينًا، وأفجرهم ضمريًا
الرسمية صحيفته ىف وينرش قواده يظلم يسمه؟ أو فيقتله أعوانه من رجل عىل يحقد
إىل ذهب أن وبعد هويّه بعد حتى إنصاف. للحق فيه ال ما عنه يُعرف أن يحب ما
كل من الرغم عىل ولكنه الحقائق؟ ويقلب األباطيل ويختلق الحديث يزور كان منفاه

واحدة. العيوب تكن لم وإن املتنبى، وكذلك عيوبه. كثرت وإن بمزاياه عظيم ذلك
مشرتكة، املعايب ألن مثال أسقه ولم الدنيا، ىف الوحيد بالعظيم نابليون وليس
إىل بالقياس األقل عىل النشأة، وضيع فكالهما الرجلني: بني نراها مشابه «لبعض» بل
طلُب يحفزه منهما كل وكان ميدانه. ىف كل بلغاها التى والرفعة تسنماها التى الذروة
أن املجد أن يرى املتنبى أن وكما حّدا. لغايته يعرف أن دون قراًرا له يدع وال املجد،
ضجة إال الشهرة «ليست يقول: نابليون كان كذلك يصفه، الذى الدوى الدنيا ىف ترتك
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واألنظمة القوانني أن ولتسلم لشهرتك، وأطري لذكرك أذيَع ذلك كان اشتدت كلما عظيمة
األجيال آذان ىف يدوى يزال ال خالد دائم الشهرة ضجيج ولكن فناء، إىل كلها واألمم
ضائره. ذلك يرى وال الدنيا، هذه ىف صداقة وال وفاء ال أن يعلم كان وكالهما اآلتية».
بالرجال وأخلق أحرى. بالنساء ذلك والرقة؟ والرحمة للرجال «ما يقول: نابليون وكان
عن فليتنّح ذلك نفسه من يأنس لم ومن ثباتًا، وكالطود مضاء كالسيف يكونوا أن

املتنبى: قول ذلك ويذكرنا والحكم». الحرب ميادين

راح��م غ��ي��ر رم��ح��ه رّوى وب��ال��ن��اس، ب��ه��ا م��ع��رف��ت��ى األي��ام ع��رف وم��ن
ب��آث��م ع��ل��ي��ه��م ال��ج��ارى ال��ردى ف��ى وال ب��ه ظ��ف��روا إذا ب��م��رح��وم ف��ل��ي��س

ونجح بالفضيلة، أحدهما عاش اثنني بني ما االختالف من ذلك عىل بينهما ولكن
بغريها. هوى ثم حياته ىف اآلخر

املتنبى) حكمة ىف التعمد (أو —العفو الخلود —مقتضيات وحكمة سخافة (4)

وتدل تفاديتها، قد كنت وإن عالقة بى سخافتُها تبقى شخصية قصة للقارئ أحكى
قصيدة، يوًما صنعت سقتها: ما ذلك ولوال الطبع، وحكمة الفضل من املتنبى مكان عىل
ما بعض فيها وتصورت مرسحها، الجحيم وجعلُت بطلها، لسان عىل مروية قصة هى
ونورد األرضية. والغرائز العواطف شتى من نفوسنا به تجيش وما هذه دنيانا ىف يقع

املراد: القارئ ليفهم موقف ىف أبياتها بعض هنا

وال��ح��ج��ر أج��وازه��ا وأن��ف��ض ال��ج��ح��ي��م خ��الل أج��وس ذه��ب��ُت
ك��ال��ن��م��ر ي��رم��ق��ن��ى إب��ل��ي��س ال��ل��ع��ي��ن م��رأى غ��ي��ر راع��ن��ى ف��م��ا
ش��ر ي��ن��ب��وع ك��ان وإن ظ��ري��ف، ك��ي��س إن��ه وأن��ص��ف��ه:
ال��س��در ذات رب��ك ك��ج��ن��ات ال��ورى ح��ي��اُة آض��ت ول��واله
ال��م��ف��ت��ق��ر؟ م��ن ول��ك��ن وخ��ي��ر م��درك، ل��ه ول��ي��س ج��م��ال
اع��ت��ك��ر إّم��ا ال��ل��ي��ل ج��رأة ل��ه م��رة، أب��و ع��ل��م، ف��ا وإب��ل��ي��س،
ي��ن��ت��ص��ر أن ال��خ��ل��ق ي��س��أل ال وال��ج��الل ب��ق��وت��ه غ��ن��ى
ب��ال��ع��رر س��اح��ت��ه ارت��دت أم أأن��ص��ف��تَ��ه ع��ل��ي��ه س��واء

142



املتنبى الطيب أبو

ال��ن��ذر أع��وزت��ه وإن رس��وًال، ح��زب��ه م��ن ي��ع��دم ك��ان وم��ا
ي��س��ر م��م��ا ال��خ��وف وخ��ام��رن��ى أن��ت��ح��ي��ه أن ال��ش��وُق ف��ن��ازع��ن��ى
ب��ال��ح��ذر م��س��ت��ع��ص��م وأن��ى وام��ق ل��ه أن��ى وأدرك
ال��ذك��ر األف��ع��وان ي��ف��ع��ل ك��م��ا رأس��ه ل��ى وأن��غ��ض ف��ح��ي��ا
ك��اإلب��ر ش��ائ��ك��ة ال��س��خ��ر م��ن ن��ب��رة ص��وت��ه وف��ى وق��ال،
ال��ح��م��ر! ش��رَّ ال��وه��م م��ن رك��ب��ت أك��ن ل��م إذا ال��ج��ل��ي��ل! «رص��ي��ف��ى
غ��ف��ر ل��و م��س��ت��غ��ف��ًرا، ال��ل��ه !إل��ى ت��ن��ث��ن��ى أن ت��وش��ك ف��إن��ك
ال��م��ن��ب��ه��ر م��خ��ت��اره��ا !وت��ح��ت��ث ال��ه��وى ت��ح��س��و ف��ت��ات��ك ان��ظ��ر أال
األزر ع��ن��ه��ا ال��وج��ُد أس��ق��ط إذا ش��ع��ره��ا ع��ط��ف��ه��ا ع��ل��ى ي��م��وج
ال��ن��ض��ر ب��ال��ش��ب��اب !وم��ش��ب��ع��ه ال��ج��م��ال ه��ذا خ��ال��ق ت��ب��ارك
ج��أر أو ع��ن��ف��ه��ا م��ن ع��ّج وإن ل��ص��ق��ه��ا غ��دا ق��د ل��م��ن وط��وب��ى
وال��ش��ع��ر ج��س��م��ه��ا وتُ��ل��م��س��ه ح��رة أن��ف��اس��ه��ا ت��ع��اط��ي��ه
ب��ال��ث��غ��ر ش��ع��ره ع��ل��ى وت��ح��ن��و وج��ه��ه ص��دره��ا ف��ى وت��دف��ع
ي��ه��ت��ص��ر أن وت��دع��وه ن��ط��اًق��ا، ل��ه��ا م��ع��ص��م��ي��ه م��ن وت��ج��ع��ل
ت��ن��أط��ر إذ ب��ع��د م��ن وت��ن��آد ل��ه، ي��دي��ه��ا وك��ل��ت��ا وت��ن��أى،
ال��ص��در! وي��ش��اء وت��ورده، غ��م��رة، ف��ى وه��و وت��ج��ذب��ه
والت��دخ��ر ب��ش��ىء ع��ل��ي��ه الت��ض��ن م��ف��ات��ن��ه��ا وت��ج��ل��و
ب��ط��ر! س��ع��ي��ٍد م��ن ل��ه ف��واًه��ا ي��ف��ر! أن س��وى ال��غ��ري��ر وي��أب��ى

منى ضاعت ثم ذهبت. حيثما إىل معى أحملها بفكرتها، مزهّوا بها، ضنينًا وكنت
أشكو زمنًا ولبثت فأسفت، غريه! ضاع كما — ذلك حدث كيف أدرى وال — مسودتها
ال شطور أبعاض أو كلمات إال منها أذكر ال أنى أملى ىف وزاد إخوانى.. إىل افتقادها
والقلب، العني بني وهى وشهور، شهور وانقضت القصيدة. ىف ما أردأ ولعلها فيها، خري
كتابا فتناولت نورداو، ماكس ذكر عىل يوًما أصبحت ثم ماعهدتها. كإخوان والذاكرة
بدافع فأحسست نورداو ماكس إلينا نُعى اليوم هذا وىف الضائعة! املسودة فيه فإذا له
التى املتعارضة العواطف بني املقابلة وإىل والربح، الخسارة مقدارى بني املوازنة إىل
يخب يزل ولم التائهة! قصيدتى إىل واهتدائى الكبري العالم هذا وفاُة النفس ىف حركتها
بها يرثى قصيدة من الطيب أبى قول ذكرت حتى املناسبة بهذه ويوضع التفكري بى

يماك: اسمه الدولة لسيف تركيا موىل

143



الهشيم حصاد

وذه��وب ج��ي��ئ��ة م��ن ب��ه��ا ُم��ن��ع��ن��ا أه��ل��ه��ا ع��اش ف��ل��و ال��دن��ي��ا، إل��ى ُس��ب��ق��ن��ا
س��ل��ي��ب ف��راق ال��م��اض��ى وف��ارق��ه��ا س��ال��ب ت��م��ل��ك اآلت��ى ت��م��ل��ك��ه��ا
ش��ع��وب ل��ق��اء ل��وال ال��ف��ت��ى وص��ب��ر وال��ن��دى ل��ل��ش��ج��اع��ة ف��ي��ه��ا ف��ض��ل وال

تمزيقها! عىل آسف غري بيدى ومزقتها مسودتها وتناولت قصيدتى إىل فعدت

أصاب املتنبى إن لنفىس قلت أنى أدريه الذى ولكن أدرى! ال أفهمت؟ القارئ أيها وأنت
مرصاعا اتسع ولو والصرب، والكرم الشجاعة علُة هو املوت إن قال حني الحقيقة كبد
ودقيقها جليلها اإلنسانية والغرائز والعواطف الصفات كل مبعث إنه لقال البيت
وحماهم الخلود الناس حبا هللا أن يتصور أن إال شاء من عىل وما ووضيعها. ورشيفها
كان ومتى خالد. املرء عمل؟ أو محل حينئذ لها يكون اإلنسان غرائز أن أتظن املوت:
إىل باإلنسان حاجة وال الذات حفظ لغريزة عمل فال مأمونًا واملوت مضمونا الخلود
هناك، غائلة ال ألنه — الغريزة مظاهر أبسط وهو — الجوع غائلة به يدفع الطعام
كالل. يصيبها أو نقصان يعرتيها أن خوف وال القوة إىل حاجة ال ألنه جسمه به وتقوى
واالجتهاد مؤونتهما. رفع من ضري وال تحتهما طائل ال إذ والكدح للسعى لزوم وال
واالخرتاعات واملعارف العلوم من إليه اإلنسان يوفق أن عىس ما كل معه وتذهب يبطل
تفتك التى امليكروبات مع وداد وأصدق والء أتم عىل اإلنسان فيعيش واالستكشافات.
ويساكن الوثري، فراشه عىل يتمطى وكأنه اليم لجج أطغى ىف بنفسه ويلقى اآلن، بالعالم
ويرمى املساكن ويهدم وتردى. تؤذى ومخالبها أنيابُها تعد لم التى الضارية الوحوش
«.يستحيى» يعود وال بها؟ يتقيه سوء وأى إليها؟ حاجته ما إذ العرَى، ويؤثر بالثياب
النوم إىل الحاجة حتى يحس يعود ال بل — ذلك سنثبت كما — عاريًا هكذا يمىش أن
يبقى وال الفناء. عليه يعدو أو التداعى ينتابه وال يضمحل ال بحيث مركب جسمه ألن
أو الخطر عىل اإلقدام الشجاعة معنى ألن شجاعة، ال وإنسإن: إنسان بني فرٌق ثم
وما سيان، والغنى الفقر ألن كرم وال ما، خطر هنإك وليس خطًرا، املرء مايتوهمه
من تحته ينطوى وما الفقر من خوف وال كرم ال إذ بخل وال ىشء، إىل حاجة بأحد
ألى واملتاجر ننشئها؟ ملاذا واملصانع واستغاللها؟ حرثها إىل الداعى ما واألرض املعانى.
من االنتقال ىف للعجلة داع وأى ابتنائها؟ ىف الوقمت إضاعة ما والسفن نتخذها؟ غاية
ككل بقعة وكل االنتقال إىل الحاجة ما بل يحد؟ ال األبد عمر والعمر مكان؟ إىل مكان
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شؤون أو أمور لنا وليس بواسطتها أمورنا وننظم نقيمها ملاذا الحكومات حتى بقعة؟
علوم وال آداب هناك تبقى وال كال! بها؟ يحلم أو أحد ينشدها هل العليا واملثل تنظيم؟
إىل حتى حافز يحفزه ال خامد جسم إال اإلطالق عىل ىشء وال مالٍه وال صناعات وال

إصبعه. تحريك
بقيت ما تبقى وهى النوع. حفظ وغايتها الحب ومظهرها النوعية، الغريزة بقيت
وصار الحال، بطبيعة موجودة الغاية أصبحت إذا أما إليها. مسعيّا مطلوبة الغاية
الغريزة عمل بطل وإذا عمل، لها يبقى ال الغريزة فإن عليه، خوف ال خالًدا باقيًا النوع
يشعر وال املرأة يرى الرجل وصار العواطف. من عنها نتج ما كل وبطل انعدمت
يقولون كما الثانى نصفها أنه تحس وال الرجل ترى واملرأة بينهما، التعارف إىل بحاجة
أو االَخر أحدهما بجذب ال به. نفسها تكميل إىل حاجة بها أن أو الجديدة، تعابريهم ىف
املتبادل الجنىس الشعور امتنع ومتى والغناء. الشعر بواعث فيه يحرك أو إليه يصغيه
والدالل والخفر والحياء الجماُل االَن نسميه ما لذلك تبًعا امتنع واملرأة الرجل بني
الحب، إىل أمرها مرّد ىف ترجع التى املعانى هذه أمثال وسائر والغرية والهجر والوصل
«لألرسة» يكون أن واستحال معناه، من «البيت» وتجرد واألبوة، ألمومة ا عاطفة وزالت
يخالجه ال بالطبع»! مدنى «غري مخلوًقا اإلنسان وصار االجتماع دعائم وتقوضت وجود،
احتقار وال يأس وال خوف وال ندم، أو أمل أو قوة أو بغض أو حب أو رضا أو غضب

بأرسها. الحارضة الحياة مادة وزايلته إعجاب، أو غرية وال قسوة أو رحمة وال
من شهوة أو واحدة بصفة يحتفظ أال ىشء؟ له يبقى أال ولكن يسأل: من وعىس
للتعزى مظاهر إال ليست جميًعا ألنها هذه! وال حتى كال! والحكم؟ كالشهرة شهواته
يطلبها وملاذا بالشهرة؟ اإلنسان يصنع وماذا الذكر. بخلود الحياة ىف املمتنع الخلود عن
بواعثه، معدومة األدب يشتهر؟ أن يريد ىشء وبأى يفهمها؟ أو لها يكرتت من وليس
هناك ىشء وال ّرشا يعد لم والرش خريًا، ليس والخري تحصيلها، إىل رضورة ال والعلوم
إذا مستحيل بطولة أعمال اآلن نعدها التى األعمال من يُستطاع وما يرض. أو ينفع
بفنون وبرصك بشجاعتك تقوى أن هى مثًال؟ الحربية البطولة هى ما إذ الخلود. ضمن
واآلن به. الفتك هول هو خضوعه ىف والرس لك. وإخضاعه عدوك سحق عىل القتال
إن خصمه؟ يقهر أن أحدهما يستطيع كيف ىل وقل خالدون رجالهما جيشني فتصور
بد فال نصب يعروه وال قوته تنفد ال أى يموت ال والخالد الحيوية، القوة نفاد هو املوت
عىل الباعث أن وعىل يتحاربا، أّال فأوىل نتيجة، بال الدهر أبد يتحاربان الجيشان يظل أن
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أو التحكم شهوة أو الطمع الباعث هذا وهب الخلود. مع نفسه تلقاء من يمتنع التقاتل
الطمع غاية أقىص بلغ ألنه الخالد به يشعر ال الطمع الخلود؟ مع محله فما ذلك، غري
الخنوع الناس ىف أن املرء علم يثريها التحكم وشهوة دونه. ما كل عن غنى ىف وصار
عىل الطريق ويقطع جميًعا هاتيك عىل ى يُعفِّ والخلود القوة، ورهبة والجبن والخوف
الناس، بني سّوى الخلود ألن مزية، وال اخر عىل إلنسان فضل ال كان وإذ نشوئها.
عجز غريه ىف وال بها، ينفرد له قوة وال الحكم شهوة مثل باملرء يلج أن يمكن فكيف

غاية؟ ذلك وراء من وال يطيقه عما
وعواطفهم وغرائزهم ونزعاتهم صفاتهم كل من يتجردون خلدوا إذا فالناس إذن
مخلوقات ويحولون طبائعها، وفق حياتنا ىف بها ونسري نعرفها التى وإحساساتهم
به.. تغرى ما أو عليه تكون وما حالتها يتصور أن اآلدمى العقل عىل يستحيل أخرى
ومحاًال. باطًال يصبح ذكرنا مما لإلنسان ما كل أن هو القياس إليه يهدينا ما وكل
أن يمكن حياتنا ىف لنا يقع ما مثل أن أتصور أن املطبقة السخافة من كان هنا ومن
القصيدة تمزيق إال يسعنى لم ولهذا االَخرة. ىف الخلود مع ومحتمًال مقبوًال جائًزا يكون

استحالة! عىل قائمة فكرتها كانت إذ

قال: حني املعانى هذه كل إىل يقصد املتنبى كان هل ولكن

ش��ع��وب؟ ل��ق��اء ل��وال ال��ف��ت��ى وص��ب��ر وال��ن��دى ل��ل��ش��ج��اع��ة ف��ي��ه��ا ف��ض��ل وال

التى املعانى من هذا بيته تحت ينطوى ما يدرك كان لو أن األرجح أليس
من أغفل ما ويبني املسألة فيها يُصفى أخرى أبيات أو بيت ىف عليها ألتى استخلصناها
البيت هذا يكون أن الرأى ىف واألرجح الصواب إىل أقرب أليس للفكرة؟ املتممة الجوانب
والحجارة؟ الحىص عىل يعدو وهو الجواد حافر عن تطري كالرشارة عفًوا منه جاء قد
مجرى ىف الذهن َق تدفُّ لعل املتنبى كذلك الرشارة، يقدح أن يتعمد لم الجواد أن وكما
عنه. كشف ما عمق إىل يفطن أن دون الخاطر هذا إىل عفًوا قاده املوت عىل الكالم
كما الغيب حتى فيها يرى انتباهات للذهن أن ننكر فما كذلك هذا يكون قد نقول:

الرومى: ابن يقول

146



املتنبى الطيب أبو

س��ي��ش��ه��د غ��ي��ب ك��ل ف��ي��ه��ا ت��ش��اه��د ك��أن��ه��ا ت��ظ��ل ح��االت ول��ل��ن��ف��س

عن الدولة لسيف بالعزاء التقدم معرض ىف ألنه ذلك، عكس يرجح السياق ولكن
وأنه وفضله املوت رضورة له يبني بأن فقده عن يعزيه أن شاء وقد الرتكى، يماكه
ملا الدنيا ىف وخلدوا أبًدا عاشوا سبقونا من أن لو له: يقول فمىض منه، مفر ال حتم
وأراد بسابقينا.. عصف الذى للموت فيها فالفضل خريًا الحياة كانت فإذا نحن، وجدنا
من النفس ىف ويخلقه املزايا من ينتجه وما الفضل من للموت ما بيان ىف يزيد أن
أن يغفل أن تعمد ولعله الفصل.. هذا مدار جعلناه الذى بيته فقال الحميدة، الخالل
حسنات إال يذكر أّال منه استوجب املقام ألن الفضائل، علة هو كما الرذائل سبب املوت
لعله أو املر. القدر بهذا الرضا عىل سامعه ليحمل اإلنسانية، عىل البيضاء وأياديه املوت

ساقها. التى الفكرة جوانب كل إىل البيت هذا قال حني يفطن لم
ثم تقييده، إىل فيبادر املعنى له يخطر ذلك: يجرب لم كاتبًا أو شاعًرا أظن وما
نظم أو كتب ما ينقح أن له يتيرس وقد جوانبه. بكل يُحط لم أنه إىل بعد فيما يفطن
تم قد كان وإن ناقًصا املعنى فيبقى ذلك عن الشواغل تشغله وقد حقه. املعنى فيوىف
ىف النقص هذا فيدرك القارئ أيها مثلك أو مثىل ناقد وتجىء صاحبه. ذهن ىف ونضج
ويقعدها الدنيا ويقيم ويزمر ويطبل قائله عىل وينعاه بذلك ويفرح املعنى استيفاء
إرباءهما أشد وما وأكربهما! أعظمهما ما وفطنتى! ذكائى «تأملوا للناس: يقول كأنما
واألواخر!».. األوائل بّذ تحسبونه كنتم الذى الكاتب أو الشاعر صاحبكم ذكاء عىل
ويقول يضحك — الصدر واسع وكان معاًرصا كان إذا — الكاتب أو الشاعر وصاحبنا

والحظ!». الدنيا أظلم «ما
طوق يفوق بما مطالبا ليس املرء أن ذلك القصيدة. مزقت حني أخطأت بعُد ولعىل
الخالدة الحياة يتصور أن يُعجزه أن العيب من وليس قدرته. مدى ويجاوز اإلنسان
أحد يطالب أن البحت العنت من ليكون وإنه الدنيا. مثال عىل إال غريها أو االَخرة ىف
ىف يجربه أن له يتاح هو وال يعلمه ال الحياة من لنوع التصوير صادق يكون بأن
حقيقة لنا يصف أن أحد استطاع لو أن وأحسب الخلق. من سواه عمر أو عمره مدى
رضوب بكل حافلة لنا لبدت بل املوت، أبناء نحن نفهمها أن وسعنا ملا الخالدة الحياة

االستحاالت.
والثانية! األوىل ىف سخيًفا فكنت فعلتها! ذلك مع ولكنى
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شعره من —شاهد البخل ال الحزم — —نقدها بخله حكايات (5)

ىف — كبرية زعمها التى أو — الكبرية نفسه أهان وأنه كز، بخيل املتنبى أن زعموا
عىل كله ذلك ىف واعتمدوا يتفقان، ال الشجاعة ودعواه هذا بخله إن وقالوا املال.. سبيل
وقابلوا واالختبار، بالتمحيص ال بالتقليد فيه وأخذوا االنتقاد، دون االعتقاد مشهور
بأن الباب هذا ىف لهم قرأنا ممن واحد يعن ولم واالمتثال، بالتسليم الرأى هذا أصحاب
من هذا وليس وخلله، عنه حكوه فيما الخطأ وعلة وزهلل الرجل عن ُروى ما عوار يبني
الصحيح. الوجه عىل الشعر لفهم االستعداد وجود عىل يدل هو وال ىشء. ىف األدبى النقد

دعواهم. ىف إليه يستندون ما نورد أن املسألة هذه ىف نخوص أن قبل بنا ويحسن
الدولة سيف من ويشكو بى يأنس الطيب أبو «كان قال: الفرج أبا أن حكوا
سيف وكان الشعراء، باقى دون عامًرا وبينه بينى ما وكان له، غيبته عىل ويأمننى
ويتغاىض األوقات أكثر ىف يجيبه واملتنبى كلمه إذا عليه ويجفو تعاظمه من يغتاظ الدولة
الدولة سيف استدعى وقد ليلة، وأذكر — هذا الببغاء الفرج أبو قال — بعضها ىف
الدولة سيف فيه فحثا طيلسانه خالويه بن هللا عبد أبو فمد الدواة، بسكني فشقها بدّرة
منه ينتظر الدولة وسيف حارض، واملتنبى جانبا، ىل فحثا دراعتى ذيل ومددت صالحا،
املتنبى رأى فلما الغلمان.. عىل كلها فنثرها ذلك، فغاظه فعل! فما فعلنا. مثل يفعل أن
وركبوه فداسوه الدولة سيف عليه فغمزهم معهم، يلتقط الغلماَن زاحم فاتته قد أنها
أبو فخاطب — وانرصف عظيمة، ليلة به ومضت فاستحيا رقبته، ىف عمامته وصارت
املنزلة تلك وتنزل العظمة تلك يتعاظم فقال: ذلك ىف الدولة سيف خالوبه بن هللا عبد

حماقته؟». لوال
عىل أدل أصبحت إذن وهى املتنبى، عن تروى التى القصص أشهر هى هذه
املداوى. تُعيى التى العمر حماقة دون لحظة حماقة وعىل — البخل عىل منها الحماقة
ذلك راويها. صدق ىف الريب وتثري صحتها ىف الشك عىل تبعث للنظر مواضع فيها ولكن
الطيب أبى من منزلته بيان ىف املقدمة هذه كل إىل يحتاج يكن لم الببغاء الفرج أبا أن
ال معروًفا هذا لكان إذن نفسه. يصف بحيث حقيقة كان أنه لو رسه عىل واطالعه
وليالحظ للحكاية، توطئة يسوقه أن يستلزم ال الحال بطبيعة ومفهوًما رشج، إىل يحتاج
ولو يرويها. التى للحادثة عيان» «شاهد نفسه جعل هذا الفرج أبا أن كذلك القارئ
ىف نفسه عن يقول أن منه لفهمنا نفسه املتنبى من سمعها أنه عىل يحكيها كان أنه
دون عامًرا كان بينهما ما وإن الدولة، لسيف غيبته عىل يأتمنه كان املتنبى إن مستهلها
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لنا يُخيل التى املقدمة لهذه اإلطالق عىل محل فال عيان شاهد وهو فأما الشعراء. سائر
مقدرة. لتهمة سابق دفاع أنها

وهذا الدولة. سيف وبخاصة الناس، يغتابون ممن كان أنه املتنبى عن يعرف ولم
والشكوى ىشء الغيبة ولكن األحيان، بعض ىف جفوته يشكو كان أنه يمنع ال بالبداهة
شعره ىف ويذيعه عتبه يعلن وهو الغيبة عىل مؤتََمن إىل املتنبى حاجة وما اَخر. ىشء

الدولة؟ سيف يفارق أن قبل حتى الشمس مسري الساتر
للمتنبى خصم وهذا خالويه، ابن غري الحكاية صحة عىل الشهود من هناك وليس
كاملتنبى كان عمن تصدر أن يُعقل ال ظاهرة مبالغة الحكاية وىف فيه. قوله يصدق ال
أّال بكرامته واستهانته حماقته من يبلغ املتنبى أن يصدق الذى ذا ومن وترفًعا. تعاظًما

ويركبوه؟! يدوسوه أن يرىض حتى الدنانري عىل له الغلمان بمزاحمة يكتفى
سيوًفا، يستعرض وكان العميد ابن مجلس دخل الطيب أبا أن ذلك. غري وحكوا
من سيًفا «اخرت قال: ثم دسته، ىف وأجلسه مجلسه من نهض الطيب أبا نظر فلما
كل قال ثم غريه، العميد ابن واختار الحىل، ثقيل واحًدا منها فاختار السيوف»، هذه
العميد: ابن فقال تجربتهما عىل اصطلحا ثم أجود»، اخرتته الذى «سيفى منهما: واحد
بعض عىل بعضها فينضد بها يُؤتى الدنانري «ىف الطيب: أبو فقال نجربهما؟». «فبماذا
أبو رضبها ثم ديناًرا عرشين العميد ابن فاستدعى قاطع». قّدها فإن به تُرضب ثم
ابن فقال املتبددة، الدنانري يلتقط الفخم مجلسه من فقام املجلس، ىف فقدها الطيب
أبو فقال إليك»، بها ويأتى يلتقطها الخدام أحد فإن مجلسه الشيُخ «ليلزم العميد:

أوىل». الحاجة صاحب «بل الطيب:
ماذا ناقصة! أنها إىل ننبهه أن القارئ وحسب واضح. الحكاية ىف واالخرتاع نقول
الدنانري به فقدَّ سيفه جرب املتنبى أن عرفنا لقد اختاره؟ الذى بسيفه العميد ابن فعل
الرغم عىل وهذا العميد. ابن سيف عن شيئا نعرف لم ولكنا قاطع. أنه ولغريه له فتبني

أقطع!! السيفني أّى عىل الخالف محورها القصة أن من
الحكاية ساق إنما — مجهول! وهو — الراوى أن للقارئ يتبني النقص هذا ومن
أن فيها تحرى أيًضا ولهذا املشنِّعني، عادة عىل يتمها أن نىس ولهذا باملتنبى، للتنديد
لتزداد أمره من يفخم بأن وذلك املتنبى، عمل ازدراء عىل القارئ أو السامع يحمل
عليه يعرض ثم مجلسه. عن له يتخىلَّ العميد ابن فجعل عمًقا، إليها انحدر التى الهوة
يأبى ثم لنفسه. واحٍد باختيار ذلك عن فضًال ُويفرده جميًعا الحارضين دون السيوف
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أن روعك ىف ليوقع ثقيلها الحىل كثري سيًفا يختار املتنبى يجعل أن إال املجهوُل الراوى
املتنبى يقيم ذلك بعد ثم وفرنده. السيف مهزِّ إىل ينظر ولم الحىل إىل نظر الطيب أبا
فخم! بأنه — فقط هنا — املجلس فيصف األمر لك ويجسم الدنانري ليلتقط مجلسه من
املتنبى عن املرويّة البخل أخبار تقىصِّ إىل حاجة بالقارئ أو بنا بقيت فهل وبعد،
استغنائى مثل بالقارئ أن ظنى وأكرب ذلك. إىل بالحاجة أشعر لست هإ؟ ونحصَّ لنزنها
إال صاحبه يتوخ لم كتاب كل من وأشباهه املنبى بالصبح فعليه املزيد شاء فإذا عنه.
الدفاع، إىل هذا قصد من تلمحه ما لوال واحد لرجل جميًعا لتحسبها حتى النقل مجرد
الذين املعارصين الكتاب من غريهم أو هؤالء أن ولو والتشهري. الزراية ذلك تعمد ومن
وجوانبها لنفسه صورًة باعتباره الرجل شعر إىل نظروا الباب هذا ىف كتبًا لهم رأينا
كإن وإنما البخيل بالرجل يكن لم املتنبى أن إىل ولفطنوا القصص، هذه لنبذوا املتعددة

الحياة. ىف البالغ األثر من له وما املال قيمة يعرف رجًال
كرب «يتعاطى كان أنه نفسه، شعره ومن املتنبى، عن كتبنا مما القارئ عرف ولقد
بابن املعروف الفرج أبى ابن الربكات أبو يقول كما امللك» وطلب الهمة وعلو النفس
واملطالب املساعى «عضل» املال أن املتنبى عىل يخفى يكن ولم الشاعر. التكريىس زيد
مطلوبا يكن لم املتنبى عند واملال املتنبى. يقول كما «زنُدها» أو يقولون. كما الضخمة
بل وتكديسه، التماسه إىل يدفعه مرضا به ألن وال بنفسها، قاتمة قيمة له ألن وال لذاته،

يقول: ذلك وىف الغايات، عىل عوٌن ألنه

أس��ت��ج��ده م��ف��خ��ر ف��ى ول��ك��ن��ه��ا أس��ت��ف��ي��د ع��س��ج��د ف��ى رغ��ب��ت��ى وم��ا

فيها: طامًعا جاءه التى الوالية منه ويطلب يمدحه وهو لكافور ويقول

وج��ده ال��ن��ف��س ت��ش��ت��ه��ى ع��م��ا وق��ص��ر ه��م��ه زاد م��ن ال��ل��ه خ��ل��ق وأت��ع��ب
ع��ق��ده ب��ال��م��ال ك��ان م��ج��ٌد ف��ي��ن��ح��ّل ك��ل��ه م��ال��ك ال��م��ج��د ف��ى ي��ن��ح��ل��ل ف��ال
زن��ده وال��م��ال األع��داءَ، ح��ارب إذا ك��ف��ه ال��م��ج��ُد ال��ذى ت��دب��ي��ر ودبّ��ره
م��ج��ده ق��ل ل��م��ن ال��دن��ي��ا ف��ى م��ال وال م��ال��ه ق��ل ل��م��ن ال��دن��ي��ا ف��ى م��ج��د ف��ال

به، يهّم ما مبلغ عن ماله وقرص همته زادت من الناس أشقى يقول: أنه أى
املجد ألن والرياسة، املجد طلب ىف كله ماله فيذهب العطاء ىف يُرسف أّال لكافور وينصح

150



املتنبى الطيب أبو

يكون ال الرضب أن وكما به. معقوًدا كان ما انحل املال ذهب فإذا باملال، إال يعقد ال
زرىٌّ فقري مجد بال املال وصاحب قرينان. واملال املجد كذلك والزند، الكف باجتماع إال

مجده. عنه يزول أن موشك مال بال املجد وصاحب
وضنَّ حرمه ألنه األبيات هذه ىف بالبخل كافوًرا يصف إنما أنه بعضهم زعم وقد
فقال يثبه فلم فمدحه هشام عىل دخل إذ كثريِّ مسلك ذلك ىف سلك وأنه ببغيته، عليه

يخاطبه: كثريِّ

ت��واف��ق��ه خ��ل��ي��ًال أو ت��ق��وى ص��ن��ي��ع��َة ع��ط��اؤه ع��ل��ي��ك ي��وج��ب ل��م ال��م��ال إذا
ح��ق��ائ��ب��ه إال ي��ع��ن��ي��ك وال وم��ج��د وق��وة ح��زم ال��م��ن��ع وب��ع��ض م��ن��ع��ت،

من منعنى إنه فقال: البخل؟ املؤمنني أمري تعلم أن عىل حملك ما : لكثريِّ فقيل
الناس فيتفق منعنى، كما غريى فيمنع املال، إليه أحبب أن فأردت برده، وامَلنى رفده،

ذمه! عىل
عىل عثر بالتأليف املولعني بعض أن الواضحة والحقيقة مخرتعة. حكاية وهى
بالكرم ملًكا يمدح أن يريد شاعر من غريبني فوجدهما ، كثريِّ قصيدة ىف البيتني هذين
ال بطبعه بخيًال هشام كان فقد السخيفة. القصة هذه حولهما فنسج رفده، ليستوكف
ببيتيه منه غايته عزة كثريِّ بلغ ملا جواًدا كان ولو الحرص. كثريِّ يعلمه أن إىل يحتاج

هذين.
لغاية األموال وضبط بالحزم فيها يوىص التى املتنبى وأبيات بيتيه بني وفرٌق
سقناه. الذى بعد جلية اآلن القضية صارت وقد املال. لها يُضبط أن معقول مفهومة
إذ كزازة، غري ىف املال، لها يحشد وأن الوسائل، لها يوفر أن يريد معينة، غاية له رجل

وسيلة. وأمتن أداة، أقوى املال كان

151





عرش السادس الفصل

القدماء تقليد

والحمقى، البله بعض حسب كما عليه، لنا الباعث يكن ولم أعوام، منذ حافظ نقد كتبنا
به لنا علم وال ذلك من ىشء يكون وكيف وبينه. بيننا عداوة أو للرجل نحملها ضغينة
الشهرة، عىل نزاحمه أو والشعر، الكتابة من نرتزق نحن وال صحبة،1 وال صداقة وال
الحظ لسوء ولكنى لذلك. مجاًال يدع ال املنزع واختالف املذهب تباين من بيننا ما ألن
احتذاء عن والتنكيب التقليد عن اإلقالع إىل يدعو الذى الجديد املذهب يمثِّلون من أحُد
ألنه الحظ، لسوء أقول له. نصلح أو لنا يصلح يعد ولم القدُم عليه طال فيما األولني
التقليد خطأ عن الرجوع وجوب وىف ذلك، رضورة ىف رأينا يرون كلهم الناس كان لو
عن الناس جمهور رد ومحاولة مذهبنا إىل الدعوة ىف اليوم نخرسه ما الوقت من لربحنا
وقوام األدب عماد وهما النظر، ومزية الصدق فضيلة أفقدتهم عليها مضوا إذا عادة

والكتابة. الشعر
العبارة ىف الصدق وتوخى القول ىف الرصاحة وأِلفوا النقد اعتادوا الناس كان ولو
ما ودفع نفىس تربئة إىل رضورة أو املقدمة هذه إىل حاجة بى كانت ملا الرأى، عن
نيتى وبخلوص بى القراء ظن حسن من ثقة عىل النقد أنرش ولكنت به؟ يرموننى
إىل مضطرون الحظ لسوء ولكنا الجهل. ره ويصوِّ األوهاُم تصفه مما رسيرتى وبراءة
ودافعه إال شيئًا يفعل أن اليمكن املرء كأن ننقُد ما كل ىف القصد حسَن نثبت أن
يركن أن يستطيع ال لقوم يكتب أنه مرص ىف الناقد حظ سوء ومن واألحقاد! الضغائن

مقدمة املقال هذا وجعلنا ١٩١٤–١٩١٥ ىف وطبعناه متفرقه جمعنا ثم .١٩١٣ ىف حافظ شعر نقدنا 1
يومئذ. األدب حال عىل لداللته هنا املقال هذا أثبتا وقد صلة. أى حافظ وبني يومئذ بيننا يكن ولم له،
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أيام عجبًا رأيت فقد ذلك ىف القراء وليسامحنى رأيهم. صحة عىل يعول أو إنصافهم إىل
ذاك، أو املعنى هذا ىف أخطأ حافًظا إن قلت إذا كنت أنى ذلك من النقد: هذا أنرش كنت
ذلك»، أشباه شعرهم ىف ورد وقد العرب، تابع وإنما حافظ يخطئ «لم بعضهم قال
مربأ صحيًحا يكون أن إال يجوز وال الباطل يأتيه أن ينبغى ال العرب قال ما كل كأن
هذه صالح من القنوط عىل ويحمله باليأس املرء يُغرى مما ذلك غري إىل عيب! كل من

العقول!
نقصد أن يستدعى ذلك أفرتى قالوا، ما كل ىف أصابوا العرب أن فرضنا وإذا
لغتهم الوارثني ألسنا حياتهم؟ نحيا ال ونحن ىشء كل ىف مثالهم ونحتذى قصدهم
يشفعان أسلوبهم عىل وجريك العرَب تقليدك هل يرت؟ ما ىف الترصف حق وللوارث
ىف يصح ال مما ذلك غري ىف لك يشفع فكيف إذًا كال! منطقى؟ أو نحوى خطأ ىف لك
الثانية؟ ىف نستقضيه وال األوىل ىف العقل إىل نتحاكم وكيف الحق؟ مع يتفق وال العقول
العظماء، برباعات للخربة وما والفائدة، النفع من القديم األدب لدراسة ما ننكر ال
ذلك أن عنا يخفى ال ولكنه الروح، تربية ىف الجليل واألثر الفائدة من وحديثهم، قديمهم
والغرض األديب إليها يسعى التى الغاية عن والذهول الشخصية لفناء مدعاة كان ربما

عام. بوجه الكتابة ىف واألصل الشاعر، يعالجه الذى
تستطيع ال أنك ىف للشك مساغ ثَمَّ فليس ومزيتهم القدماء فضل يكن مهما أنه عىل
من باالقرتاض يغنى ال الفقري فإن والتقليد. الحكاية طريق من مبلغهم تبلغ أن
فإن بهم االحتفال وعدم جملة األولني والشعراء الكتّاب نبذ إىل أقصد ولست املورسين.
األدبية األصول كتاباتهم ىف املرء يدرس أن ينبغى إنه أقول ولكنى وجهل، سخف هذا
كالصدق — األحوال من بحال يغفلها أو عنها يحيد أن لكاتب ينبغى ال التى العامة
فكرة عىل بالقضاء كفيل وحده وهذا — اإلحساس أو الرأى عن العبارة ىف واإلخالص

التقليد.
وملكاٍت مواهب إىل يحتاج أنه وعلم األدب، ِرشعة ورد من يسع ال فإنه (وبعد)
فيما بهم واالقتياس قالبهم عىل والرضب السلف حكاية ىف واالحتيال والدؤوب الكد غري
بيوتا به يبتنى ما منه ليرسق ال األولني، شعر ىف تبسط ومن مناهجهم، من سلكوه
الطبيعة غوامض استجالء عىل به ويستعني بنوره ليستعني ولكن العنكبوت كبيوت
وليتعقب العيش، وحلوكة الحياة ظلمة ىف العبقرية بنجوم وليهتدى ومعانيها، وأرسارها
يسع ال أقول — حالم به يحلم ولم خاطر ىف يتمثل لم ما إىل املتغلغل شعاعها بنظره
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األسف طيها ىف نظرة العرصى األدب حال إىل ينظر أن إال حاله وتلك شأنه هذا من
وينسج قلبه، ويعرص نفسه، أحُدنا يذيب أن األقدار شاءت وكأنما واليأس. والخيبة
شهابًا آالمه رفات من ويستورى ومخاوفها، اإلنسانية آمال هى التى ومخاوفه اماله
الكشف عىل ويعينه يؤازره حنَّانًا أًخا الناس من يجد ال ثم يحرتق، وهو للناس يىضء
القارئ عىل التبست ربما التى خياله إحساسات عن الغموض حجب وإزاحة نفسه عن

الكالم. مثانى ىف واسترست اللفظ مطاوى ىف غابت أو حدتها لفرط
العمر! ضيْعَة «يا خاطر: اليأس سانح من وبه رصخ هو إن بمعذور أحدنا أليس
أجود ما فيقولون الفؤاد، ونجوى القلب وجد وأبثهم النفس، حديَث الناس عىل أقص

قصدت!! اللفظ إىل كأنى أسخفه! أو لفظه
فال صقالها ىف باديًة نفوسهم لوتأملوها، تُريهم، للحياة مرآة عيونهم قبل وأنصب
مستملح هو وهل مذهب؟ أم مفضض هو وهل إطارها، وإىل زخرفها إىل إال ينظرون
الحياة حقاتق من التماُسه أحَدهم يُعيى بما إليهم وأفىض مستهجن؟! أو الذوق ىف
باعوجاج البحَر يعيبون ال لهم ما ندك! مكان الناس ألعيا كذا بدل كذا قلت لو فيقولون

العمر!!». ضيعة يا صخوره؟! وكثرة شطآنه
املزية من فيه وماذا القديم؟ مذهبنا عىل الجديد مذهبكم فضل ما سيقولون
الرشيفة املعانى من ابتكرتم وماذا جئتم؟ رائع معنى وبأى إليه؟ تدعونا حتى والحسن
الرشيفة املعانى هذه من ىشء شعرنا ىف يكون ال قد فنقول: النبيهة؟ واألغراض
الغوص ىف جهًدا (أنتم) تألون وال عنها فيه وتبحثون تطلبونها التى النبيهة واألغراض
ورياضة القريض صوغ ىف أحسنَّا نكون ال وقد لها! والتكلف أغالقها وفتح عليها
أننا صح إذا وعقمه، مذهبنا فساد عىل دليًال تكون أن يصح ال خيبتنا ولكن القواىف
وعىل — أكثر ال الطبع تخلف عىل دليل هى بل النظنه، ما وهو تكلفناه فيما خبنا
نفوسكم عىل االفرتاء ودنيئة الكذب عار وعليكم الصدق فضل لنا فإن كله ذلك فرض

لكم! وخزيًا لنا فخًرا ذلك وحسبنا جميًعا، الناس وعىل
وأغراضه، غاياته تعرفون وال الشعر، تفهمون ال أنكم عىل الداللة ىف أقطع ليس
يُعنت ال املطبوع الشاعر ألن رشيفة، رائعة معاٍن شعره ىف ليس فالن! إن قولكم من
ليس أو له. رضورة ال تكلف هذا ألن معنى عىل التنقيب ىف خاطره يكد وال ذهنه
وخواطره وإحساساته روحه وفيه وميسمه، ناظمه طابع الشعر عىل يكون أن يكفيكم
صورة إال الشعر وهل وضيعة؟! أم رشيفة دقيقة، أم جليلة أكانت سواء نفسه ومظاهر

155



الهشيم حصاد

الشاعر يتوخى ال حتى رفيعة رشيفة جليلة والعيش الحياة مظاهر «كل» وهل للحياة؟
وآخر رشيًفا معنى يكون وكيف األغراض؟ من ورفيع املعانى من جليل كل إال شعره ىف
جليل. رشيٌف صادٍق معنى فكل صدقه؟ ىف وجاللته املعنى رشيف أليس رشيف؟ غري
كما سخف هذا فإن الرشف، من زعمتم ما ىف ليسا وحسنها املعانى مزية إن أال
عليك يجلوها أن الشاعر أراد التى الحقيقة أو الصلة صحة ىف ولكن مر، فيما أظهرنا
الصلة أو الحقيقة هذه عن اإلعراب له يتاح وقد جملة، القصيدة ىف أو مفرًدا البيت ىف
ينظر أن يستوجب وهذا طويلة، قصيدة ىف إال ذلك له يتأتى ال وقد بيتني، أو بيت ىف
املعانى، من األبيات ىف ما فإن العادة، هى كما بيتًا بيتًا ال جملة القصيدة ىف القارئ
الشاعر قصد إليه الذى الغرض عن للكشف ذريعة إال ليس واحًدا، واحًدا تدبرتها إذا

وتبيينا. له ورشًحا
الحني؟ بعد الحني به تأتوننا الذى الغث السياىس الشعر هذا فضل فما وأنتم
أنفسكم من تحمدون شياطينكم إىل خلوتم إذا وهل به؟ تؤمنون وهل له؟ مزية وأى
هذا تمدحون أنكم فخركم كل وهل األخبار؟ صحف تكتبه ما تردد أصداء رصتم أن
النقطاع إال اآلخر موَت تأملون وال ملاله، إال الواحد بحياة تفرحون ال وأنتم ذاك؟ وترثون

حياتكم! أضيع ما نواله؟
ىف النفوس يتجاذب الذى الشك هذا من عندنا األدب حال سوء عىل أدل ليس
علمهم إليه وصل ما قدر عىل الشعر، ىف العرب نقاد كتب ولقد وأكربها. املسائل أوىل
ولسنا لحقيقته. إدراكهم عىل دليًال يتخذ أن يصلح بىشء يجيئوا لم ولكنهم وفهمهم،
بصائرهم نفاذ عىل دليل تخالفهم ولكن ذلك، ىف متخالفون الغرب كتّاب أن ننكر
بها يأنس حقيقة إىل الوصول ىف رغبتهم وشدة تنقيبهم ودقة أذهانهم مطارح وبُعد
تقصريهم عىل دليل وتوافقهم العرب كتاب إجماع أن كما الفكر، إليها ويرتاح العقل
ذلك من أشني هو ما عىل دليًال يكن لم إن بعًضا بعضهم يقلد كانوا وأنهم وتفريطهم

وأعيب.
بأن الكفيالن هما هذا لعهدنا النفوس عىل املستحوذين والشك القلق هذا أن غري
وما الفطنة اية والشك الحياة، دليل القلق ألن الرجاء، عنان ويطيال األمل رقعة يفسحا

والطمأنيته! السكينة أزاهري القلق هذا رياض من نجنى غد ىف لعلنا يدرينا
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اللغة ىف واملجاز احلقيقة

اللغة ىف الرتادف — املجاز —نشأة لوك رأى (1)

اإلنسانى»: «العقل كتابه ىف «لوك» يقول

توقف مبلغ نالحظ أن ومعارفنا آرائنا كل أصل إىل يهدينا مما يكون «وقد
للعبارة تستخدم التى األلفاظ أن وكيف العامة، املحسوسة اآلراء عىل ألفاظنا

ذلك. ومنشؤها إليه، مرجعها الحس، عن بعيدة وآراء أعمال عن
داللة أخفى هو ما إىل املحسوسات، عن العبارة من الحال بها انتقلت «ثم
يتخيل، ذلك، مثال املشاعر. تتناولها ال اآلراء رموز صارت حتى وأعوص،
والسكينة، واالضطراب، والتقزز، ويبث، بالىشء ويتمسك ويتصور، ويدرك،
إىل ومنقولة الحس، يتناوله عما مأخوذة ألفاظ كلها فهذه ذلك. اخر إىل
ىف أشك وما النََّفس، األصل ىف معناها والنَّْفس التفكري. من معينة أساليب
كل نرد أن — اللغات كل ىف األوىل املصادر إىل اهتدينا إذا — نستطيع أننا
لنا يتيرس وبذلك املشاعر، تدركه ما إىل املحسوسات غري عىل الدالة األلفاظ
حداثة عهد عىل األولني عقول تمأل كانت التى الخوالج ما، حد إىل نحزر أن
ىف حتى — الطبيعة أن كيف ونعلم الخوالج، هذه نشأت وكيف اللغات،
ملا أنهم وكيف ومبادئها، املعارف أصول الناس إىل أوحت — األشياء تسمية
سواهم، إىل به اإلحساس ينقلوا وأن نفوسهم، ىف يحسونه عما العبارة أرادوا
إدراك عىل غريهم أعانوا وبذلك الحس، تحت للواقع املؤدية األلفاظ استعاروا
ثم محسوس. خارجى مظهر له ليس مما نفوسهم، ىف ويدور يخالجهم، ما
بأخالدهم، يدور ما إىل بها يرمزون مقررة معروفة ألفاظ لهم صارت ملا
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من مكونة املعانى هذه كانت إذ األخرى، املعانى كل عن يعربوا أن استطاعوا
أثبتنا كما كلها، اراءنا ألن هكذا، كان إنما وهذا فيها، آرائهم أو املحسوسات

نفوسنا». ىف ندركه ما أو الحبس، تحت يقع ما إىل مرجعها

الغموض، يعتورها معقدة كانت وإن مشهورة، قطعة وهى — «لوك» قاله ما هذا
«هورن مثل إيضاًحا، وزادها وافق من فمنهم فيها: واختلفوا بالتمحيص الكتاب تناولها
«فيكتور مثل فيها، رأيه عىل لوك يشايع أن وأبى نقضها عالج من ومنهم توك»،
الثانى الجزء وىف عرش» الثامن القرن ىف الفلسفة تاريخ ىف «محارضات كتابه ىف كوزان»

العبارة: هذه منه

واقع هو ما عىل الدالني أصليهما إىل تردوهما أن أسألكم لفظني «وسأورد
ترد أن قابلة ليست أعلم، فيما اللفظة، هذه — «أنا» لفظ أولهما الحس. تحت
وال محسوسة، فكرة عىل دالة وليست أولية. عنارص إىل تحلل أن أو أصل إىل
ليس صادق، صاف رمز فهى منها، العقل يفهمه الذى املعنى إال تمثل هى
محض، ذهنى أوىل «يكون» لفظ كذلك محسوسة. فكرة إىل إشارة أدنى فيه
محسوس. معنى عن تعرب بكلمة «يكون» لفظ فيها يؤدى لغة أعرف وال
الحس تحت يقع ما عىل الدالة الرموز أن الصواب من أرى ال هذا أجل ومن

اللغة». أصول هى

حائًال. لوك رأى يجعل وال أصلها، من القضية يحيل ال كوزان اعرتاض أن عىل
أن عىل نقله. حاولنا نحن إذا رشحه يطول بما كوزان اعرتاض «موللر» نقض ولقد

فقال: عاد نفسه كوزان

فماذا كذلك، ليس ما وهو فيه، الشك إىل مجاز ال صحيًحا هذا «وهب
مداركه، كل بفعل األمر، أول ىف اإلنسان أن منه؟ نستخلص أن لنا يكون
ظواهر تكون أن املعقول ومن الخارجى. العالم إىل نفسه دائرة من خرج
ما أول الظواهر هذه كانت هنا ومن يستلفته، ما أول الخارجى العالم
مستعارة األوىل فإلرموز نصيبها.. من األوىل األلفاظ وكانت اإلنسان، سماه
إىل اإلنسان كر ومتى بألوانها. ما حد إىل ومصطبغة املحسوسة األشياء من
مدركة كانت وإنما تزايله لم التى — العقلية بالظواهر وعنى ذلك بعد نفسه
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قادته ونفسه، لعقله الجديدة الظواهر عن يعرب أن وأراد — غامضة بصورة
سبيل هى واملشابهة املقررة بالرموز يبغيها التى الرموز وصل إىل املشابهة
الرموز أكثر إليها تحليلنا رد التى املجازات كانت هنا ومن ناشئة، لغة كل

للمعنويات». املتخذة واألسماء

واللغة اللغة. ىف أداة أقوى املجاز فإن أعمق، وال كوزان قول من أصدق وليس
األولية. البسيطة لألصول إال تتسع تكاد وال ىشء، كل عىل تضيق أن خليقة بدونه
يشاركه مما غريه إىل األصول ىف له وضع مما لفظ نقل هو معروف، هو كما واملجاز،
النََّفس معناها أصل أيًضا العربية اللغة ىف فالروح خصائصه1 أو صفاته بعض ىف

الرمة. ذى قول ذلك ومن (بالتحريك)

ق��درا ق��ي��ت��ة ل��ه��ا واق��ت��ت��ه ب��روح��ك وأح��ي��ه��ا إل��ي��ك ارف��ع��ه��ا ل��ه ف��ق��ل��ت

له، ويهتز للمعروف يهتش أن وهو بالرحمة» ألمته فالن «ارتاح قولهم ومنه
النابغة: وقول واهتز، بالورق تفطر إذا والنبات الشجر يُراح كما ويتحرك

ال��ظ��الم م��ق��ب��اس م��ث��ل س��ن��ان ف��ي��ه��ا ي��رت��اح م��ارن وأس��م��ر

مشتمل وفالن النعمة، أو الخري شملهم منها: جاء الثوب الشملة ومثله يهتز. أى
وقاه فالن، عىل فالٌن اشتمل كذلك ومنها جميلة، أخالق عىل مشتمل أو داهية، عىل
نفىس كانت ثم عليك اشتملت شئت «إن الزبري: بن للمنذر زياد بن هللا عبيد قإل بنفسه.

نفسك». ون ىف
أدرك قولهم: جاء هنا ومن لحق، معناه! أصل مثًال لوك رضبها التى وأدرك
ما أيًضا الدرك معنى وصار الطريدة. َدَرُك وفرس بالصواب، الخطأ وتدارك حاجته،
خالصه»، فَعىلَّ َدَرك ِمن أدَرَكه «ما بعضهم قول ذلك ومن التبعة، من املرءَ يلحق
نتقىص أن أردنا نحن إذا الكالم بنا يطول مما ذلك آخر إىل تالحقت، األخبار وتداركت

فيه.

إىل داعيًا وجدوا ملا تدبروه لو وهم شيوخها بعض استنكره وقد اللغة كتب ىف ما غري التعريف هذا 1

والدهشة! اإلنكار
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اللفظ فيه ينقل الذى فذلك اللفظى فأما وشعرى. لفظى املجاز: من نوعان وهناك
وأما واملعانى. والوجه والنار للشمس يستعمل مثال كاإلرشاق له، وضع ما أشباه إىل
لألشعة، بها يرمز أيديًا لها فيجعل الشمس إىل مثًال القائل يعمد أن به فنعنى الشعرى
الريح استحلبت مثًال فيقول باإلناث، أمطرت إذا يشبهها أو جباًال فيسميها للسحب أو
ض تتمخَّ أو الحوادث، تلد اللياىل يجعل أو املىضء، بالسهم الربق يشبه أو السحاب،
ىف فهمه علينا يتعذر قد بل يعجبنا، أو يروقنا ال وقد األقدمني. شعر ىف كثري وذلك عنها،
يتجاوز عما العبارة فيه كانت طور بها مرَّ لغة كل أن ىف شك ال ولكنه األحايني، بعض
املجاز من الساذج النوع هذا طريق من إال للناس تتأتى ال الضيقة، اليومية الحياة
منها، املراد يُفَهم عرصنا، ىف تقليدية عبارات صارت التى املجازات هذه ولعل الشعرى..
الحقيقة، بعض فيها أن عىل يفهمونها كانوا األقدمني لعل نقول — حقيقتها تَُحس وال

حياتهم. عىل ويقيسونه الطبيعة ظواهر من ىشء كل يتصورون األقدمون كان فقد
اإلرشاق كاستعمال مختلفة، أشياء عدة عىل الواحد اللفظ إطالق جاء هنا ومن
استعمال أى األلفاظ، ىف الرتادف كذلك جىء هنا ومن الكالم. ولديباجة وللوجه للشمس
النياق أسماء من فيها ما وحسبك لغتنا، ىف هذا من أكثر وليس واحد، لىشء ألفاظ عدة
هى وإنما الحقيقة ىف واحدة املرتادفات هذه معانى وليست وغريها، والخمر والسيف
يريدون وقد الباردة، وهى الخمر، أسماء من الشمول، ذلك مثال للىشء. شتى أوصاف
فيسمونها عملها طريقة أو برائحتها أو الحميا فيقولون وسورتها بفعلها يصفوها أن
املوصوف بها نعت مختلفة أوصاف فهى املرتادفات، سائر ىف القوُل وكذلك الخمرة.
رجًال أن وأذكر األسماء. حكم ىف والعادة االستعمال بكثرة صارت ثم شتى ظروف ىف
أن لهم فبنيَّ فعجبوا واحد. قال: للسيف؟ اسما كم سئل: اسمه نسيت اللغة علماء من

صفات. ذلك عدا ما وأن اسمه هو السيف
وأطوارها مجهول، القديم تاريخها أن العربية اللغة ىف الباحث حظ سوء ومن
استوفت أن بعد إلينا وصلت وأنه! معروفة، غري بها مرت تكون أن بد ال التى األوىل
أنه ذلك ينفى وليس التكوين. تامة وافية عرصية لغة الحقيقة عىل وصارت نضوجها
فإن إليها، وما املخرتعات حديث عىل تدل األصح عىل ألفاظ أو زيادات، بعض ينقصها
من نقص هو وإنما وتركيبها. اللغة مقومات إىل مرجعه وليس جوهرى غري نقص هذا

الجديدة. لأللفاظ الحرىف بالنقل نعنى حيلة، وأقرب طريقة بأيرس فراغه سد شاء
من كغريها العربية لغتنا بها مرت التى األوىل األدوار تاريخ نعلم كنا أننا ولو
إىل معها ينتمى مما وأمثالها العربية اللغة بدرس عنى من بيننا من أن لو أو اللغات،
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جهلنا ولكن الغربيون. إليه وصل ما إىل يصلوا أن الباحثون ستطاع ال واحد، أصل
من أقدم إىل الرجوع وبني بيننا يحول العربية للغة األول وبالتاريخ العربية باللغة
ىف اللغة هذه حالة كانت ماذا نعرف أن إىل حاجة بنا أن ىف شك وال املجاز. نشوء

الرتادف. فيه ظهر الذى العهد قبل نشأتها أوليات

عليها؟ مصطلح ألفاظ اللغة هل (2)

املجاز —نشأة االشتقاق —أصول الفردية انعدام —طور التوليد

أن تحرينا قد كنا وإن العموم، عىل اللغات ىف ونشأته املجاز ىف وجيًزا فصًال كتبنا
مقالنا ىف إن الفضالء بعض لنا قال وقد الخصوص. عىل العربية لغتنا من األمثلة نورد
عليه اشتملت ما خالفنا أننا إىل آخرون وذهب منه، الغرض استجالء دون حال غموًضا
البيان من بىشء املوضوع إىل العود عن مندوحة نجد لم هذا أجل ومن اللغة. كتب

أشكل. ما به نوضح
كتُب احتوته وما واٍد، ىف موضوعنا أن إىل الكلمة هذه فاتحة ىف ننبه أن ونحب
ورثناها، كما وصارت نضوجها استوفت أن بعد اللغة تتناول هذه — اخر واد ىف البالغة
أوضاعها. اللغة تستكمل أن قبل التطور خط نرسم أن هذا بحثنا ىف نعالج ونحن
كنا إذا إال الكتب، لهذه كالمنا ىف محل فال نظرنا، وجهة وتلك سبيلنا هذه كانت وملا
عرصنا ىف األساتذة الشديد األسف مع يزال وال — يقولون الذين أصحابها سنشايع
تعريف وهو الناس. بني عليه املصطلح الكالم ذلك هى اللغة إن — هذا قولهم يدرسون
ألن األفهام؟ وتسيغة العقول تقبله أن نستطيع مما يعد ولم الزمن عليه عّفى للغة
أن عىل بينهم فيما باالتفاق وتواضعوا معينة ألفاٍظ عىل اصطلحوا الناس بأن القول
ينقض القول هذا — والخواطر املعانى من نفوسهم ىف يختلج ما األلفاظ بهذه يؤدوا
وبأى والرتاكيب؟ األلفاظ هذه عىل يتفقوا أن استطاعوا كيف تسأىل: أن وحسبك نفسه.
أن يستوجب هذا اتفاقهم أن الواضح من أليس لغة؟ لهم تكون أن قبل تفاهموا لغة
وملاذا يتفقون؟ ىشء أى فعىل كذلك، هذا كان وإذا بها؟ يتفاهمون لغة لهم تكون
أو الخاطر أو املعنى نقل ىف وتغنى تكفيهم لغة ولديهم ويتواضعون، يصطلحون

رأس؟ إىل رأس من ذلك غري أو اإلحساس
أحُدنا يصنع ماذا — ناضجة وافية لغًة فيه نملك الذى العرص هذا ىف — ونحن
أتراه عنه؟ بها يعرب ألفاظا أو لفًظا له يلتمس أن أعياه جديد معنى بنفسه جال إذا
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حاش الذى الجديد املعنى هذا عن العبارة طريقة ىف ويشاورهم مؤتمًرا الخلَق يحشد
ال معنى الناس أيها ىل خطر قد لهم أيقول أداؤه؟ وتعاظمه بنفسه، ودار صدُره، به
يؤديه الذى اللفظ له فاختاروا رؤوسكم، إىل باأللفاظ وأنقله لكم أصوره كيف أدرى
ويرشحه وكيت، كيت هو معنى بنفىس قام يقول: أم مطاويه؟ من تخرجه التى والكلمة
ىف مدفون معنى عن له يعربون فكيف األوىل كانت إن له؟ لفًظا يسألهم ثم باللفظ
عنه؟ العبارة إىل اهتدى أن بعد له لفظ إىل حاجته فما الثانية أو به؟ لهم علم ال صدره
عىل واصطلحوا ألفاظها عىل الناس تواضع وال واحدة. دفعة اللغة تنشأ لم ال.
بكل — باللغة ومرت فشيئًا، شيئًا ذلك حدت وإنما ببعض، بعضه الكالم تعليق كيفية
نراها كما صارت حتى مرحلة إىل مرحلة من األحوال بها وانتقلت شتى أطوار — لغة
— جديًدا يحسبه معنى أو — جديد معنى له خطر إذا ذهنه ليكد أحدنا وإن اليوم.
وإما مفهوما، كالمه فجاء ذلك ىف وفق فإما طوقه، يسعه الذى التعبري عنه يعرب حتى
فإذا ينحته، أو لفًظا أحدنا يبتكر وقد الضباب، مثل ىف ملفوًفا املعنى فخرج أخفق
يلتقطه ولم سقط وإال األلسنة عىل وسار موضعه ىف استقر إليه الحاجة مكان وافق

غريه. كاتب أو قائل
بذلك نعنى ولسنا جديًدا»، «يحسبه معنى ألحدنا خطر إذا نقول أن تعمدنا وقد
الشمس، تحت جديَد ال وأنه البال عىل يخطر أن يمكن معنى كل إىل سبقونا القدماء أن
يحرتم رجًال يسع وما املعقول، الكالم باب ىف منه الهراء باب ىف أدخل يكون هذا فإن
معنى كل أن نعنيه الذى وإنما هذا. يقول أن واملشاعر املدارك من هللا وهبه وما نفسه
ببعض بعُضها اتصل حديثة أو قديمة أخرى معان أو اخر معنى من «موّلد» جديد
أنه إال جديد مخلوق — كاالبن فهو «الجديد»، املعنى هذا وأنتجت وتزاوجت الذهن ىف
املعقول من ليس إذ — إحصاء يأخذهم ال وأجداد اباء سلسلة بل ال أبوين، خالصة
هذا ىف ىشء بأى اإلطالق عىل له صلة ال معنى الذهن ىف ينشأ أن املمكن، من وال بتًة،
عالقة هى أو نتبني أن التام اإلعجاز ويُعجزنا الصلة هذه نعرف أن يعيينا وقد الذهن..
عىل يدل هذا ولكن قبله. فيه وجد ما أو غريه الذهن ىف ما وبني الطارئ املعنى هذا بني
بعد يدل ال هو ثم علينا خفيت قد كانت وإن صلًة هناك أن ينفى ال أوًال إنه ىشء؟ أى
وراء فيما تختفى فسمها، شئت ما أو خواطر، أو معانى هناك أن من أكثر عىل ذلك

علميّا. الثابت هو وهذا الواعية.
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يقطع أن بعد إال تنشأ أن يمكن ال اللغة إن فنقول عنه، استطردنا ما إىل ونعود
ويألفوا بعض إىل بعضهم الناس يأنس أن بعد أى املطلق، االستيحاش مرحلة اإلنسان
إىل وليس بها يخاطب ومن لغة. إىل الكائن يُحوج ال االستفراد كان إذ يجتمعوا. أن
وال نتصوره أن يعيينا حال وهو أحًدا؟ جانبه إىل يرى أن يطيق هو وال أحد جانبه
جماعة وجود معناه ما، لغة نشوءَ أن األمر، من يكن مهما املحقق، ولكن نعقله، نكاد

يتفاهموا. أن إىل احتاجوا الخلق من
برسعة أكفل وال اإلنسان واعية ىف وقًعا أعظم «ليس الفرنىس: «مونكالم» ويقول
واحدة لغاية مًعا الناس من عدد يزاولها التى األعمال من املتبادل، التفاهم إحداث
وأخلق املحدثني.. عىل صدقها القدماء عىل تصدق حكيمة كلمة وهى واحد». وبدافع
أن الحبوب، يذرون أو األكواخ، يقيمون أو الغريان، ينقبون وهم — قديًما — بالناس
لهذا تبًعا تتنقح وأن املشرتكة، جهوُدهم إليه تُفىض الذى التدريجى التطور عيونهم تتبع
األصوات هذه تحور وأن شفاههم، عن تنّد التى الكلمات أنصاف أو األصواُت التطور
وهذا الخاص. الجماعة طابع عليها ألفاظا تصري حتى فشيئًا شيئًا الكلمات أنصاف أو

فيه. املتميزة للفردية وجود ال دور
أو البنائني العمال من جماعًة قط تشهد ألم فنسأله: القارئ لذهن هذا ونقرب
لم من قل منظر إنه إليهم؟ املوكل عملهم تأدية أثناء ىف يغنون وهم غريهم أو النوتية
طائفة املرء يرى هناك الحوارض.. عن النائية القرى ىف املرء يراه ما وأكثر يشهده،
فريتجل هو ويعود بعده يرددونه بشطر يبدأ يقودهم: منهم وواحد يغنُّون. الناس من
ألوىل.. ا الرتديدة بيت، أو شطر كل بعد يكررون، وهم وهكذا ورابًعا وثالثًا آخر شطًرا
االرتجال ىف يمىض آخُر محله ويحل املكررين إىل فينضم الزعيم أو القائد هذا يكل ثم
وهكذا قته، طا حدود آخر إىل وبنغمته، به النفس وامتالءُ الوزُن عليه يُعني الذى
فإنها تذهب، ال وهبها الريح.. مع القصيدة وتذهب القوم ينفض ثم املرتجلون يتعاقب
ومجهودها املشرتك بعملها الجماعة أخرجته مما بل فرد نظم من ليست حال كل عىل
وجودها ليس أو لها وجود ال الفردية ألن للتأليف، حقوًقا ههنا أحٌد يعرف ال املجتمع.
قبل به ظنك فما العرشين، القرن ىف يحدث هذا كان وإذا مؤكًدا. بارًزا األصح عىل

القرون؟ من مئات
يراه الواحُد ْيراه ما كان بل اإلطالق عىل محّل للفردية الوقت ذلك ىف يكن لم
شعور أن ىف مشاحَة وال الجميع. به ينطق الواحد به ينطق وما منواله، عىل اآلخرون
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رمزوا حتى بهم تلج تزل لم التى األوىل مدركاتهم ىف األصل هو بأعمالهم يومئذ الناس
أصول أن إىل الفكر» «أصل كتابه ىف موللر ماكس ويذهب باأللفاظ. ثم باإلشارات لها
ىف اإلنسان يكون التى املكررة باألعمال الشعور أو اإلدراك عن تعرب اللغة اشتقاق
عمل عىل تدل بها عربوا التى الرموز أن بذلك يعنى واعتياًدا. لها إلفا أكثر حداثته
بل واحدة مرة بالفأس األرض املرء يرضب أن معناها ليس «يحفر» ذلك مثال مكرر..
مرة بالحجر الحجر حكَّ تفيد ال «شحذ» كذلك متعاقبة. كثرية مرات ذلك يفعل أن
هو واحد، عمل كأنه مكرر، عمل بفعل الشعور وهذا وهكذا. املستمر. الحكَّ بل فقط

التفكري. جراثيم أول
عما يعرب أن واستطاع كلها اللغة أصول إىل ُوفق اإلنسان أن فلنتصور واآلن
ورقعة ذلك، بعد يتسع أخذ حياته أفق وأن حسه، تحت ويقع الساذجة مداركه تتناوله
املحسوسات، باب ىف يدخل ال مما يخالجه ما معنى يؤدى أن أراد وأنه ترحب، مساعيه
عن به ليعرب يريد مما معناه يقرب لفظ إىل يعمد أن املعقول أليس يصنع؟ تظنه فماذا
رأسه ىف مما مولًدا بل الصحيح باملعنى جديًدا ليس أسلفنا كما بعُد وهو الجديد؟ هذا
من ليست إنها قل أو قصرية، فالخطوة ومدركاته.. وإحساساته خواطره مجموعة ومن

واملطلوب. املوجود بني املسافة تبعد بحيث الطول
الحياة من واحًدا نوًعا إال يعرف ال طويًال زمنًا ظل اإلنسان أن ىف شك ال إنه نعم
اضطر ولكنه هو، وحاالته أعماله عن تعرب التى هى واحدة لغة إال له وليس حياته، هو
وأن القوى، من غريه الوجود ىف ما وإىل العامة الحياة ظواهر إىل يلتفت أن إىل ذلك بعد
له مقابل هو حياته ىف ما إليها يعزو وأن وآثارها، صفاتها من أسماءَها هذه يعطى
عاجزان أنهما نحن نعلم ما إليهما ينسب وبذلك الليل» و«زحف النهار» «طلع فيقول
والفجر والسماء والنهار الليل عن يتكلم أن يستطيع يكن لم ولكنه له، مطيقني غري عنه
إناثًا منها يجعل وأن الفرد، صفات لها يجعل بأن إال ذلك آخر إىل والشتاء والصيف
ثوبه وأضفى مداه، اخر إىل املشابهُة عليه بعثت الذى التمثيل هذا ىف اندفع ثم وذكوًرا،
قليلة ألفاظا إال يستعملون ال األول الزمن ذلك ناُس كان وملا كلها. تجاربه عالم عىل
ينقلوا أن الضيقة، اليومية حياتهم أفق يجاوزوا أن أرادوا كلما اضطروا، فقد العدد
ملا لواله الذى املجاز أصل هو وهذا استجد، مما غريه إىل األصل ىف له نشأ مما اللفظ

القليلة. األوىل العناَرص اللغات تعدت
اللفظى، هو الوجود ىف وأسبقهما أولهما املجاز، من نوعني هناك إن قلنا وقد
ذلك مثال املعنوية. املدركات إىل الحّس تحت يقع الذى معناه من اللفظ نقل به ونعنى
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إن تقول أن أردت فإذا بها، تعمل التى الذراع معناه األصل ىف كالهما والساعد العضد
ولكنك الحقيقة، ىف كذلك هو وليس وساعدى، عضدى هو قلت وينرصك، يؤازرك فالنًا

غناءَها. ُويغنى الذراع مقام لك يقوم إنه تقول أن أردت
إن وقال الطبيعة به فوصف اإلنسان نقله وقد معروف. مثًال، الضحك، كذلك
إحساسات بني شبها ألفى أنه غري ذلك يفعل ال أنه ليعلم وإنه يضحك، جاء الربيع
هذا. عىل للداللة الكلمة فنقل الفصل هذا ىف الطبيعة انتعاش وبني واالنرشاح الرسور

كلمة من وما له، آخر ال فإنه لذلك التمثيل ىف االستقصاء نحاول أن العبث ومن
بها. متصلٍة شتى معان إىل األول معناها عن وخرجت املجاز عىل استعملت إال اللغة ىف
ذلك بعد يتأمل وأن أصلها إىل يردها وأن األلفاظ من شاء ما يتناول أن القارئ ويكفى

الكالم. هذا صحة ليتحقق االَن تستعمل معنى أى ىف
ثوب وكساه عواطفه، من فيه نفت إال الطبيعة عن شيئًا يدع لم اإلنسان ولكن
أشعتها بذلك يعنى أذرعها مدت إنها ويقول آدميًة الشمس يجعل مثًال فرتاه خواطره،
لم هنا اليد ألن القول. عليه أسلفنا الذى املجاز طراز من هذا وليس إليه. تصل التى
مثال الحال هو كما األول، معناها خالف معنى إىل تنقل ولم موضعها، غري ىف تستعمل
ر تصوَّ أن بعد مكانها ىف الذراع استعمل هو بل بها» أرضب التى «يدى فالن تقول حني
كقول الشعرى املجاز نسميه الذى هو املجاز من الرضب وهذا مثله. مخلوقا الشمس

الرومى: ابن

ال��غ��ُد وي��ش��ت��اق��ه م��ل��ه��وف ت��ل��ف��َت ن��ح��وه يُ��ع��م��ل األم��ُس ي��ظ��ل إم��اٌم

الطبيعة حياة يقيسون كانوا األولني آباءنا ألن املجاز من الرضب هذا نشأ وإنما
ومن وغريه، التناسل من حياتهم عليه تقوم ما عىل قائمة ويتصورونها حياتهم عىل
نسأل: أن ولنا والنجوم. القمر وذكروا وغريهما، والريح لغتنا ىف الشمس أنثوا ههنا
ىف كانت الشمس هل عنها؟ عربوا كما املسألة أن ويعتقدون بذلك يؤمنون كانوا أترى
وهل — األخرى اللغات بعض ىف كما العكس عىل أو — ذكًرا والقمُر أنثى نظرهم
هذا إن الحيوان؟ من وغريهم الناس يتناسل كما والدًة بالنجوم والقمر الشمس جاءت
نشوءها. نعلل وأن اللغات ىف نشأت التى األساطري عباَب نخوض أن يستدعى السؤال
أصفى يكونوا لم األقدمني أن وعندنا املقام. هذا عنه يضيق الكالم من واسع باب وهو
ىف يؤمن من الناس من وإّن به. ويؤمنوا ذلك يعتقدوا أن من وأحكم عقًال وأهدى ذهنا
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السذج البسطاءُ أباؤنا يكون أن يمنع فماذا ذلك، من العقل عن أبعد هو بما هذا عرصنا
من الباب هذا نلج أن ونخىش تخيلوا؟ ما عىل والحال وصفوا كما األمر بأن آمنوا قد
موضوع أنه وعىل غاية. غري إىل الكالم نفس بنا ويمتد إليه قصدنا عما فنخرج البحث

وجيًها. سمتًا لنفسه فيه يسمت أن امرئ كل يستطيع
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الواجب

قد وكنت نحس! ساعِة ىف — وأشعة وظلمات الصحائف، — مى اآلنسة كتابى تلقيت
بواعثه، عندى وضعفْت عنه فرتُت األصح عىل أو ثالثًا، وطلقته األدب وبني بينى باعدت
العياء. والداء البالء أصل وزعمته عيبى األدب وحملت املسألة وعكست القضية قلبت ثم
من واملوموق واملنحوس، املجدود الناس، ىف كما الكتب، وىف النجاء! منه فالنجاء وإذن
إىل معناه نقلت إذا القديم الرصيف قول أصدق وما النفوس، إىل والبغيض القلوب

الكتب.

ب��ال��ج��دوٌد ت��رى م��ن ع��ي��ش إن��م��ا ن��وٌك ي��ض��رك ف��ل��ن ب��ج��د ع��ش

وقراؤها كتابها يلقى ما مثَل األحوال وانتقال األيام تصاريف من تلقى وهى
فكأنه الخمول الزمه جليل كتاب من فكم بسواء، سواء — وقرائها كتابها وغري —
جثته، عىل «هوالكو» عرب قيم مؤلَّف من وكم جب! ىف سقط املطبعة من خرج حني
تحيا أيًضا الكتب هى ولكن يموتون، وحدهم الناس فليس وثبته! ىف روحه وأفاض
آخر أخمل كتاب ويارب مفرقة. وتصبح جميعة وتبيت وتقرص، آجالها وتطول وتموت،
وتىسء اإلنسان، عىل جنايته الكتاب عىل الفضل يجنى قد الرجل. الرجُل يخمل كما
أفكاره دقة وتؤخره املعوصة، اَرائه ثقل به ويقعد رجاحته، وتكسده رصاحته، إليه
إال تلَفيها فلن أحببت، إذا الصورة واعكس شئت، إذا القياس ىف أنت وامض املمحصة.

األصل. طبق
أقرأهما أن يقتىض الواجب أن وأحسب ثرثارة! من لها يا الكتابني: تلقيت ملا وقلت
رأى ىف األقل عىل — واجبى هو هذا أن ىف الشك عنهما! أكتب ثم بتدبرهما وأعنى
بحمده يتغنون يفتئون ال من إخالص ىف شكى أعظم وما الواجب! أثقل فما آنستنا!



الهشيم حصاد

يزاول الذى الفناُن هذا أين لذاته؟ «الواجب» يحب الذى من وجالله! بحسنه ويشيدون
بالقارئ أظن وما حال! كل عىل به أنا لست الفنية؟ لعاطفته إرضاءً ويتوخاه «الواجب»
مبارشة إىل بالواجب اإلحساس يدفعنا أن فسبيلنا األوساط من كنا وإذ مثىل. أنه إال
طريقنا ىف نالقيها التى املغريات مجانبة وإىل علينا، مفروض هو بما والقيام أعمالنا
بعبء النهوض عىل تحمل التى بالحاجة نعرتف ذلك نفعل إذ ونحن املفاتن. ومقاومة
الواجب لهذا «الحب» نحس ال ولكنا ألمره، اإلذعان تحتم التى وبالرضورة الواجب،
غري — بعنف — نناهض أو نقاوم ال وقد الخاتمة! إىل الفاتحة من ثقله نحس وإنما

ذلك! تقتىض تكن لم والحال كذلك، يكن لم األمر أن لو نود هذا عىل أنّا
ىف نظم قد مثال «وردزورث» فيُلفى — الكتب! هللا قبّح — كتابًا أحدنا ويفتح
— يصدق فال اإلقناع! عن وأبعده وأصلبه قرض ما أجف من قصيدة «الواجب» هذا
هذه وجه عىل ابتسامة عينه صافحت الشاعر هذا أن — أصدق ال األقل عىل أنا أو
بصفحة وروعته، جالله ىف الواجب، يقارن به فإذا «كانت» إىل وينتقل القاسية! اآللهة
صدره يجيش قد الفليسوف هذا بأن االعرتاف عىل مكرًها نفسه ويجد املجلوة، السماء
له ويستشعر جالًال الواجب ىف يرى «كانت» كان فقد الصادقة، العاطفة هذه بمثل
يصح أن من مستوى وأرفع األوساط حد عن أبعد و«وردزورت» «كانت» ولكن روعة،

الناس. لهذا عاّما مقياًسا اتخاذهما
اإليمان عىل القدرة إليه ترد أن تعالج هى فإذا الحديثة الفلسفة كتب ويقلب
ألنه قالوا ترى؟ يا وملاذا امرئ! كل يحبه أن يمكن الواجب إن له وتقول بالواجب،
وعرفوها العالية الحياة هذه خربوا من فأما أحد! ىشء هما أو العالية بالحياة مرتبط
واللذاذات املتع مع يتصارع «الواجب» إن نعم الواطية! الحياة عىل محالة ال فيفضلونها

والرغبة. الواجب ويتطابق النهاية ىف يفرت الرصاع هذا ولكن أحط، هى التى
ال بما وشعوذة باأللفاظ تالعب سوى فيه نرى فال األوساط، نحن هذا، ونقرأ
ما وكثريًا حياتى! أيام من يوم ىف الفلسفة أسيغ أن استطعت ما إنى أقول والحق يُفهم.
ويعكفون الفلسفة يحبون من رأيت حتى االستعداد وضعف الذهن بكثافة نفىس اتهمت
ال ممن وشاجل هجل مثل رجالها من أفهم ال من أمام حيارى مثىل يقفون كتبها عىل

الجن. عىل املرء به إالليعزم كالمهم بعض يصلح
فإنه فيه، مرغوبًا مطلوبًا الواجب صار إذا يقول: حني محّق األوساط من والرجل
الواجب، يكون ما وأكثر أنفسنا. غري من علينا فرٌض أنه فيه األصل ألن «واجبًا» يبقى ال
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حني حتى وكذا». «وإياك كذا» «التفعل القالب هذا مثل ىف مفرغة نواهى أو سلبيّا
الرشين. ألهون إيثاًرا إال منا هذا يكون ال الواجب، يفرضه ملا طبقا إال نعمل أّال «نريد»
«الواجب» لكلمة أبقى ملا ويشتهى، يحب ما عىل الدنيا يخلق أن استطاع أحدنا أن ولو
أو إليهما هو وما وتنبغى يجب مثل من ونظائرها هى عليها ولعفى معاجمنا، ىف أثرا
آخر انتسخ فقد القلب من «أريد» خرجت ومتى «أريد»، سوى أبقى وملا بسبيل، منهما

للواجب! ظل
املاء أن وكما السبل، أسهل توخى إىل تدفع الحياة وطبيعة جهًدا، يتطلب والواجب
استدعاء وأقل هوألني فيما مجراه ويحفر حولها يدور الصخوُر تحدره ىف صادفته إذا
السهولة أقىص إىل يوفق أن يؤثر اليومية حياته ىف سلوكه ىف املرء كذلك للمغالبة،
ال أنه الواقع كان وإن مطلب. األقل، عىل هذا، متعب. جهد كل يتقى وأن والسالسة،
تكون حني يبذل الجهد بني عظيًما بونا هناك ولكن تاّما، انتفاءً الجهود انتفاء إىل سبيل
الجربى، والخضوع باملقاومة إال يُواجه ال آخر مطلب وكل بها معرتًفا األولية الرغبات
من ثم وليس اإلدراك. تمام مدركة العالية للحياة الحقيقيُة القيمة تكون حني وبينه
املرء يتلقاه الذى التعليم ىف خري ال أنه كما والتكره، النفور مع الخضوع ىف فضيلة
السعى يقاوم كان إذا عليه يُلقى درس من شيئًا يفيد أّال باملرء وأخلق مضطّرا. كارًها
ألزمت أنك ولو أنفه؟ رغم عىل الخري فعل إىل باالضطرار ًا خريِّ صار الذى ومن لتعليمه.
وال كريًما بذلك صار ملا بقرش متسول عىل صباح كل ىف يجود أن بكرهه لك ابنًا
عىل تقرسه التى يدك عنه رفعت متى ى التسخِّ هذا عن يكف أن األرجُح ولكان رحيًما،
الرحمة، عواطف نفسه ىف يقوِّى أن امرئ بكل يجدر أنه ىف شك وال للمساكني. البذل
خري الصارخة واألنانيُة بالقهر. يتأتى ال ذلك ولكن الصغار، نفوس ىف مثلها يبث وأن

املستعد. غري إجبار عىل االستمرار من ضريًا وأقل النهاية ىف
فيها. نعيش التى الجماعة مقتضيات عىل نزوال الواجب، فعُل يكون ما وأكثر
من الخوَف نواهيه، درَج القعود أو الواجب أمر امتثال عىل الباعث يكون ما وأكثر
واألعم، األغلب ىف الناس، أن أى الجمهور. مألوف معارضة ىف الرغبة وعدم العام الرأى
الواجب، ىف األصل ولكن عنهم، غريب منهم أجنبى ملهيب إجابة الواجب يؤدون إنما
من ويكون جميًعا. الخارج ومن النفس من إليه الداعى يكون أن معانيه، بأسمى
ذلك؟ خالف عىل كلها الدنيا اتفقت ولو فاعل هو ما غري املرءُ يفعل أّال بمعنى النفس
وعىل الشخصية. والرغبة الفردية اإلرادة فوق هو ملا دخًال هناك ألن الخارج من وتكون
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بعده ومبلغ الخارجى العامل هذا باعتبار إال محبوبًا أو بغيًضا «الواجب» يكون ال هذا
مسايرته من بلغ مهما أنه وعىل رغباتها. مع للتطابق وقابليته منها قربه أو النفس عن
يطيعه حني حتى أجنبى عامٍل بسلطان لها إشعاًرا بهذا وكفى واجبًا. يظل لنفوسنا،

اآلن. أفعل كما جذل، وهو

أسابيع ذلك عىل مضت وقد الكتابني. عن الغالف أفض أن قبل نفىس أحدِّث كنت كذلك
غري من باعث أو لعامل اإلذعان بمرارة لإلحساس معاناًة كلها تكون أن أقدر كنت
شعرت حتى صفحة ذاك ومن فصًال هذا من وأقرأ أتصفحهما كدت ما ولكنى النفس.

األدب. عن انقباىض وزايلنى رغبة. استحال قد الواجب كأن
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الكتبواخللود

هذا يكون قد به؟ عهده أول هذا طعام فيها صحفٌة له ُقدمت إذا أحدنا يصنع ماذا
به جهله ولكن حياته. ىف يذوق أو ذاق ما أشهى عليه به يُطاف الذى الجديد اللون
هو؟ وما طعمه؟ كيف إنسان من سمع لو يود فرتاه للتهيب، مدعاة يكون أن حقيق
الخيال متعة بني جامًعا التذاذه من واثقا امنا عليه ويقبل ليطمنئ ُركب؟ ىشء أى ومن
ينظر أن إال يملك ال — قلقه ينفى ما يسمع أن بعد حتى — هو ثم الحقيقة. وحسن
يتناول وال إشفاق. ىف ولكن يده، إليه ويمد بعيد. ومن قريب من فيه ويحدق إليه
الفاحص فعل ويؤخر، ويقدم يقلبه بل ينتظر، بما العارف املجرب يفعل كما ويأكل
يتجاوز أّال عىل وتحرص وأناة، حذر ىف وههنا هنا من اليسري فمه إىل ويحمل املتقىص،
سماُت وجهه وعىل الحمالق، ثابتة وعينه ويتذوقه، يلوكه ثم الفم، يمأل ال الذى النزر

… مىض اطمأن إذا حتى التفكري،
ال فيما الوقت إضاعة وأخاف التغثيَة أخىش الكتب: من الجديد مع أرانى كذلك
قرأت أكن لم أنى ولو ذلك. من رش هو فيما أو وراءه، محصول وال تحته طائل
للجيِّد إلفى ولكن أفدتها. قديمة لذًة عىلَّ يفسد أن أشفقت وال جديًدا، تهيبت ملا شيئًا
بهذا متعتها نفىس عىل أنغص أن بها الضن إىل يدفعنى والشعراء الكتاب براعات من

يكون. كيف أدريه ال الذى الجديد
جديد، ألنه الجديد وأمقت قديم، ألنه القديم أُكرب أنى فيحسب القارئ يتعجل وال
أتردد وقد يتأخر. أو الزمن به يتقدم أن أحدنا فضل من وليس نظرى. ىف محل لهذا فما
بالقياس جديًدا يكون ألنه السنني من مئاٌت صاحبه موت عىل مىض الكتاب قراءة ىف
قديم كل أؤثر كنت هبنى ذلك ومع الدنيا.. هذه ىف عمره حيت من قديًما كان وإن إىلّ
وما والخصومات املودات من يتجرد أن يستطيع الذى من إذن؟ فماذا جديد. كل عىل
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يقني عىل يكون أن يسعه الذى من الواجب؟ اإلنصاف له معاًرصا يُنصف وأن ذلك إىل
مائة؟ أو عرشين أو أعوام عرشة بعد معارصه ىف رأيه سيؤيد الزمن أن من جازم
شكلك يجعل الضخم أنفك ولكن أنكره. وال بذلك أعرتف رائع. بديع معارصى يا كتابك
عىل ُركب الذى األنف هذا تصورت كلما وحسنها آرائك روعُة فتقل مضحكا، أو مرذوال
رجل اآلخر الكاتب وهذا عينى! أمام وأحرضه أتصوره أن إال يسعنى وليس وجهك،
من يباىل وال فيهم بآرائه الناس عىل يتقّحم جرىء رصيح ولكنه املواهب عظيم فإضل
يروقنى فليس ميدانه، ىف له املزاحمني أو الساخطني من وأنا منهم، سخط ممن رىض
عليه كتابًا تتناول حني وأشباهه هذا من ىشء إىل سبيل وال مطبوًعا. كالمه أرى أن

والصغائر. الجالئل من فيه ما بكل عرصك عن وبعيًدا القدم جالُل

املطابع محصول ليكن اليوم؟ أو األسبوع ىف بل ال العام، ىف املطابع تخرجه كتابا وكم
ىف تُخرجه ما أن ىف شك من فما قليًال، أو كثريًا — التعبري هذا صح إن — ثمراتها أو
ألن ونتحرس نتلهف ما أكثر وما اليوم. ىف يقرأ أن الناس أرشَه يسع مما أكثر اليوم
العلل أو املشاغل تضطره ال منا من نقرأ! أن نود ما لقراءة يتسع أن من أضيُق الوقت
مئات؟ من بواحد االكتفاء أوإىل يلتهمه، أن يريد كتاب طّى إىل وذاك هذا غري أو امللل أو
ىف الخاطر واسترسَّ األياُم كرت ثم لتقييده، وقتًا يجد لم خاطر له يخطر لم منا من بل

بالذهن؟ مر ما فكأنه النسيان، ظالم
الكتب إخراج عن تكف ال دائرة واملطابع يتوقف. وال رجَله ل يثقِّ ال ماض والزمن
يقدرون ال اليوم الناس كان وإذا رفوفهم. عىل أهملوها أم رشاتها، كل أقرأها تباىل وال

أعجز! األيام مقبل ىف يكونوا أن بهم فأحر يكتب ما كل يقرءوا أن
نفىس ىف ودارت أقرأهما، أن وقبل مّى اآلنسة كتابا وردنى حني ذلك ىف فكرت
الخياُل بى فوثب املطابُع. لعينى وتمثلت وورقيهما، غالفيهما أتأمل وأنا الخواطر هذه
قممه عىل والشعراء الكتاب من املخلدين وتصورت إليه! بى طار أو أوليمبيا1 جبل إىل
أمة. كل من عليه الوافدة بجموعهم ورشق بهم غص وقد مخاومه، وىف وسفوحه
ىل وتراءى والكرب. الضيق من يعانونه وملا لحالهم واملرئيُة عليهم العطُف فأدركنى
يرشحون الخطباء فيهم وقام مؤتمًرا أنفسهم فحشدوا الحال بهذا صدرا ضاقوا كأنهم

موتهم. بعد عليه يعيشون الخالدين إن القدماء يقول جبل هو 1
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وكأنى االقرتاحات، ويطرحون العالج ويصفون أسبابها. ويفصلون ومتاعبهم آالمهم
مؤهالت ىف التزييف فشَو يطادتى، يعد لم الذى الزحام هذا أسباب من يذكرون أسمعهم
مصائبها، تتعقبهم تزال ال التى األرض ظهر عىل والصحف املطابع وانتشاَر الخلود،
أو والنقد، بالتفلية تعنى قلما وإنها وتمدح، تقرظ أن دأبها الصحف إن ويقولون
الكتب وزادت األدعياء، واغرت الضعفاء اجرتأ حتى والردىء، الجيد بني للتمييز تكثرت
ومعه الجبل إىل يأتى موته بعد امرئ كل صار وحتى األسواق! حاجة عن حتى بأنواعها
إال يستحقون ال ومن الواغلون الخالدين بني فكثر الصحف! شهادات من بعري حمل
األوملبية واألرشبات اآلكال بغالء الجبل سكان وأصيب ورق! من سوَّدوا ملا طعاًما النار

عام! قحط بحدوث يهدد مزعًجا فاحًشا غالءً
تراجع أن إليها ويوكل التحقيق تتوىل لجنة لتأليف االنتخاب أجرى كأنما ىل بدا ثم
بإبراز ساكن كل وإعالن للخلود، أهل أنه من والتحقق للتثبت الجبل ىف من كل مؤهالت
قد الشخصية األغراض تكون أن مخافة حقه، بها يثبت التى واملستندات اعتماده أوراق
يقذف التى تارتاروس جحيم إال يستحقون ال من الخالدين بني وحرشت فعلها فعلت

بالعاصني! فيها

كيف غًدا ترى نفىس: أسائل وأنا الصحائف وتناولت وابتسمت، الحلم، هذا من أفقت ثم
وهى إال صحيفة من وما بالرباعة، لها يشهد ال من مرص ىف ليس كاتبتك؟ حظ يكون
لعىل الكتاب وفتحت أوليمبيا؟ جبل عىل للسكنى الشهادات هذه تكفى فهل عليها، تثنى

فيه: فقرأت نفىس، إليه تسكن رأى إىل أهتدى

جاء «كوملب» ومنهم وقائع. ومدوُن جلسات ملخُص هو من الكتاب «ومن
مجهولة». عوالم واكتشاف األخطار وركوب البحار القتحام

تاَج وتضع يقدم وال ويُخملهم، واملدونني امللخصني يؤخر والزمن صحيح. وهذا
االرتياد. عالم ىف «كوملب» كان ما األدب عالم ىف يكونون من مفارق عىل إال الخلود

الخروج وإما فالخلود، النبوغ فإما وسطا، يعرف وال يرحم ال الزمن عهدنا وقد
ملا قالها التى الرومى ابن جيمية عىل القارئ نحيل ذلك مع ولكنا العربى، الشعر من

ومطلعها: عىل، بن يزيد بن حسني بن عمر بن يحيى ُقتل
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وأع��وٌج م��س��ت��ق��ي��م ش��ت��ى، ط��ري��ق��ان ت��ن��ه��ٌج ن��ه��ج��ي��ك أى ف��ان��ظ��ر: أم��ام��ك

وضعفهم واستهتاكهم بالعلويني الفتك ىف وضاللهم العباسيني طغيان يصف وفيها
«لرجالهم»: يقول أن معه لنفسه استباح حدٍّ إىل

«ت��ح��دج»! رك��ائ��ب إال ت��رك��ب��وا وال «ُح��س��ًرا» ال��م��ج��ال��س وس��ط ت��ج��ل��س��وا ال

بقوة القارئ إليه يرفع عال مرقب من ضعٍة عىل يُرشف القصيدة هذه ىف فإنه
أثار قد هذا الحسني أبى قتل أن القصيدة بمطلع يشعرك وهو نظرته. وسمو روحه
األدبى إحساسك ويهيج والواجب، الضالل طريقى لك ويرسم الفصل، تقتىض مسألة
عن يضيق املقام أن ولوال القصيدة. بهذه أنطقه الذى الخلقى االنتكاس عىل بالتمرد

بيتا! بيتا ولتناولناها طولها عىل كلها القصيدة ألوردنا ذلك
يتناوله. الذى الشاعر ويساعد بنفسه يسمو الجدى املوضوع أن منكور وغري
عليك يشق ال قد تجدُّ حني وأنت الفكاهَة. الشاعر يعالج حني كذلك الحال وليس
االستواء عىل تحافظ أن السهل من يعود ال الفكاهة إىل تجنح حني ولكنك تحلِّق، أن
لعقلك العنان وترخى عواطفك، وتكبح اإلهاجة، وتجنب الهبوط، تتقى وأن الواجب،
قالوا هنا ومن تفهه.. وتعوض فراغه وتمأل نقصه لتسد موضوعك ىف الجمال تشيع وأن
تأثري من التحرَر بذلك ويعنون لإلنسان. مقدور هو ما أقىص هى الفكاهة غاية إن
إىل ال يقع، ما إىل والنظر واطمئنان، سكون ىف التأمل عىل والقدرَة العنيفة، العواطف
رضية. ابتسامًة واملتناقضات والسخافات الحماقات ومنح االتفاق، أو الحظ أو القدر
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كواترمني»: «ألالن اسمها له رواية مقدمة ىف هجرد» «ريدر يقول

الرتفيه عن وعجزت املدنيُة خذلته وجهه، رت عفَّ نازلٌة بأحدنا نزلت «وإذا
تنسيه علها الحنَّان، الطبيعة صدر عىل «كالطفل» ويستلقى عنها فيميل عنه،
الهموم، تأوبته وقد يشتق، لم الذى ذا ومن ولذَعها. أملها الذكرى تسلب أو بثه
تسبح الغمام قطع يرقب أو الجبال، يمتهد وأن جميًعا، أمنا وجه يجتىل أن
تمتزج عىس — الشطآن عىل وتكرسها األمواج تهزم إىل يصغى أو الفضاء، ىف
وأن البطىء عروقها ونبض األبدى قلبها دقات يحس وأن — بحياتها حياته
الدائمة حركتها ىف تغيب شخصيته ويدع الطبيعة، أشجان ىف أشجانَه ينىس
كنا منه فيما يفتى وأن شعور، يتوالها وال حس يدركها ال التى العظيمة

نعود». وإليه

ووصف عروقها» و«نبض الطبيعة قلب» «دقات تعجبهم ال أو تعجبهم ممن وكْن
تمر املرء أن ىف شك من وليس عالته عىل صادق الرجل كالم فإن «بالحنان» صدرها
تُدخل أنها سببه يكون ال قد هذا وأن وتُجيشها، نفسه الطبيعُة فيها تحرك ساعاٌت به
ولسنا ونقيضه. ذلك خالف عىل األمر يكون فقد وذوقه، عقله تقنع أو نفسه عىل الرسور
وآثار والريف أيًضا األطفاَل بل وحدها والبحار والسماء واألودية الجباَل بالطبيعة نعنى
ىف الوجود أو الفن، عليها يْعُد لم التى البساطة وأشمل: أعم بعبارة أو األوىل، العصور

حريته. وبكل ذاته
ليس أن وأحسب األطفال، نشهد حني صدورنا ىف العواطف أمواُج تصطفق كذلك
العطف ألن أو ونضوجنا! قوتنا سماء من نظرة عليهم، ونلقى إليهم، نصوب ألنا هذا
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وطهرهم، استعدادهم إىل نرفع، ألنا بل لهم، نفوسنا ىف تشيع واملرئية عليهم، يدركنا
الطفل فإن التحديد، حالة من إليه رصنا بما املرتبط ضعفنا أعمادق أعمق من نظرنا
مرنَّقة. مشوبة مغلولة وهذه نقية، حرة قوة واألول تام، فمعنى الرجل أما استعداد، كله
الطبيعة نجتىل حني يخالجنا الذى اإلحساس هذا إن نقول أن إىل نحتاج وال
أو زهرة ىف ماذا إذ نفسها، لألشياء وال الفنى للشعور فيه دخل ال بساطتها ونتأمل
هو ما بل عواطفها، نفوسنا ىف تثري التى ذاتها هى ليست إنها يغرد؟ عصفور أو حجر
الطبيعة تمثل هنا ومن سنته. ظل ىف الحر الوجود أو الباطن وعملها الحياة أى وراءها:

أبًدا. علينا العزيزة إلينا الحبيبة الذاهبة طفولتنا
أطفاىل واكتمالهم، نضوجهم من الرغم عىل يظلون، الذين الرجاُل وكاألطفال،
املكظوظة الحياة هذه ىف ساذج بسيط نحو عىل يعملون أو يفكرون أغراًرا القلوب
الرياض، كأنفاس حولهم ويذيعون موبوء. فاسد عالم ىف أنهم وينسون بالتكلف.

الحياة. عواطف تخمده ما األفئدة ىف ويرضمون والقوة، والثقة الشجاعة وينفثون
فقد املدنية. أبناء نحن روحنا غري بروح الطبيعة إىل يتوجهون كانوا القدماء ولكن
أقرب وإحساسهم، وتصورهم تفكريهم أساليب لذلك وكانت ظلها، ىف يعيشون كانوا
شعرهم كان ولهذا الطفولة. إال بساطتها، من لنا يبق لم الذين نحن منا بساطتها إىل
أدق شعراؤهم وكان التطابق. فقل شئت إن أو التقارب، هذا صقالها ىف يجتىل مرآة
من يمنحونها يكونوا لم إنهم قلنا إذا نبالغ ال وقد الطبيعة. وصف ىف أمانة وأعظم منا
املوجود بني أى — بينها يفرقون يكونوا لم إنهم أو غريها، يمنحون مما أكثر عنايتهم
أو درع أو سيف مثل من وفنه اإلنسان إلرادة بوجوده مدين هو ما وبني — بذاته
تستغرق مما أقلَّ التفاتهم من الفن نتيجة تستغرق ال سواء كانت كلها وتلك هذه سهم.
وعجًزا منهم خلًطا إما هذا ويحسب يعجب القارئ ولعل الرعد. أو البحرية أو الشجرة
عىل يبعث ما فيه ليس األمر ولكن التقرير. ىف وتخبًطا منا خلًطا وإما التمييز، عن
شيئًا الطبيعة وحياة حياتهم كانت فقد بنا. أو بهم الظن بإساءة يغرى أو العجب
يجتذب أو باله يسرتعى أن حقيًقا يكن لم شيئًا ألف إذا واملرء ممتزجتني. أو واحًدا
كان سالليم، عىل إليها يعرج التى العالية البيوت يسكن أن اعتاد ومن الخاص. التفاته
التحدث طول إىل يدعو ما هذا ىف ير ولم كذلك كلها البيوت تكون أن يستغرب أّال خليًقا
ال بيٍت عتبَة قدمه تطأ حني يلفته ما ويحسن ويصدم يعجب وإنما له. والعجب به

واحدة. طبقة إال له وليس سلم األرض عن يرفعه
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كل يقيسون أهلها وكان الغابرة، األزمان تلك ىف الوجود محوَر اإلنسان كان وقد
إرادة مثل إليها وعزوا الطبيعة فألهوا مثالها. عىل إال يتصورونها وال حياته، عىل حياة
ولم وتجذبنا. اليوم تروعنا التى الساكنة الرضورة صبغة من وجردوها وأعماله، اإلنسان
اإلنسانية الحياة رواية إىل ويجاوزها ليتخطاها إال الطبيعة أرجاء يجوب خيالهما يكن
ال عنهم، هللا عفا وكانوا، تنوعها. عىل والغري الرصوف من فيها يجرى وما ووقائعها
أو مذهبه عليه يأخذون فال ذلك، إال يسعهم ال أو لخيالهم، العنان إطالق من يتحرجون
بحيت البساطة من وكانوا العثار، من وإشفاًقا الزلل من خوًفا متوجهه دون يحولون
— أسلفنا كما — يقيسون بحيث السذاجة ومن خياله، يخرتعه ما منهم الواحد يصدق
ويعزون التناسل عىل حياتهم مثل قائمة ويتوهمونها الحيوان حياة عىل الوجود حياة
الحاالت. من لهم يقع عما ينزهونها وال معيشتهم، ىف يجتلون ما شبه املظاهر من إليها
إجالال وأعمق آفاقا وأوسُع مدارَك، األقدمني من ألسمى وإنَّا كذلك. اليٍوم ولسنا
وإدراك إليها والتفطن إحساسها عىل وأقدر بها تعلًقا وأشد إليها نظًرا وأسمى للطبيعة
خارج إال بساطتها نواجه أو اإلنسان ىف نجتلبها نعد لم ألنا بظواهرها. والتأثر حقيقتها
عنها، بعًدا وأشد الطبيعة، مع تطابًقا األقدمني من أقل رصنا قد كنا إذ البرشية، الدائرة
استيقظت إذا هذا، بعد عجيب فهل وآدابنا. وعالقاتنا حياتنا أساليب ىف لها ومعارضة
سذاجتها إىل ويحن الطفولة إىل يصبو أن والبساطة، الصدق غريزُة أحدنا نفس ىف

الطبيعة؟ بساطة من لنا بقى ما كل وهى
أديانهم حتى الفن، وال الفكر ال اإلحساس، األوىل العصور ىف الحياة قوام وكان
تخطئ عيونهم تكن ولم املرح، والخيال الساذجة الروح أنتجته مما كانت وعقائدهم
وأقوى إحساًسا منا أعمق وكانوا ترعهم. ولم لها يدهشوا فلم اإلنسان، ىف الطبيعة
اإلحساس؟ هذا من نحن وأين عداها. ما كل منها وأدنوا بها فتعلقوا بإنسانيتهم شعوًرا
الفرار ىف والرغبة الحياة، من جربناه ما عىل السخط من ألحَّ إحساًسا نعانى أترانا
أما الصحة؟ يشتاق الذى كاملريض نعد ألم باملخنق؟ وأخذها الصدر عىل جثومها من
الصحة إىل الحنني لحاجة يعانوا فلم وأرواحهم أبدانهم ىف معافني أصحاء فكانوا هم

العافية. إىل والنزاع
أبرز فكرتُها وكانت إليها، وأصبى بها أحسَّ كان الطبيعة عن اإلنسان بعد وكلما
القدماء كالم ىف تجد ولست وغرًضا، فكرة وآضت بخاطره، أعلق وصورتها ذهنه، ىف
ىف ترى كما الطبيعة. ذكر عند التصفية وطلب واإلغراق اإلطالة من املحدثني ىف تراه ما

الصفا: نهر عن «مى» االَنسة كالم من لك نسوقه الذى املثال هذا
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بالبل اجتمعت هنا األثري، ذرات وذابت الهيولية الكون صوُر سالت «هنا
العطوُر تنهدت هنا الكسري، القلب ذات أوريديس ذكرى لتعيد أرفيوس
قزح قوس اغتسل هنا سحرية، أشعة إىل الورود وتحولت الغرامية تنهداتها
استخرج املتجمدة األحالم دماء ومن فضية، ألحانًا ألوانه من املاء ىف فرتك
من خيوط مع األرض إىل بأرساره األفق بعث هنا الرسمدية، ألوانه قزح قوس
بالظالم النور فامتزج املياه بنات أجفان بني األشباح نامت هنا ذهبية، األثري
هنا األنغام، أطيار وغنت الشعر حمائم ناحت هنا باملنام، اليقظة وتالشت
وابتسام، نظرة تبادل للموجة املوجة ومداعبة وهيام، شوق النسيم لثمات
األوراق ارتعاش هنا األيام، ومعاكسات اللياىل فتور عىل حقأل الشاطئ وجمود
وداللها األفنان وتمايل وسالم، الكواكب مقل من همت تحية الغصون عىل
وألوان مالمس وألغاز ظالم، وفجر أنوار ليلة هنا واإللهام، الوحى ملك نجوى
البلورية املرآة هذه ىف صورته يرى الجبال قمم عىل الفجر يمر حينما وأنغام،
املتنقلة وامليول كاألزهار، النرضة االمال من مايتبعها مع الشبيبة رمز يرى —
من يرافقها ما مع أحزانه، مرارة أعماقها ىف ساكبا الغروب يأتى ثم كاألطيار،
املتحركة والشفاه الكئيبة، والجباه املتغيبة، واالبتسامات املتحولة، النظرات

بالتأمالت». الساكنة بالصلوات،

هذه كلُّ ساورته ملا النهر، هذا ذكر له عرض قبله، أو هومر، عرص من رجل ولو
هذه أخذته وال ىشء، يفوته أن كالخائف االستقصاء، إِىل الدافع أحس وال الخياالت،
رزانة وىف اإللهام، بحرارة مشتعلة بسيطًة الجملة أو الكلمة إال إليك ألقى وملا الرقة!
عند يجرى الذى الصفا «نهر يقول: أن عىل يزيد أّال االحتمال ىف األرجح ولكان وتؤدة،

الفالنى». الجبل سفح
والحديث. القديم الشعر من له ونمثل توضيًحا هذا وسنزيد
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طفل مثًال: لذلك خذ والنظر. اإلحساس ىف واالستقامة الصحة مظاهر من البساطة
حتى ذلك يعلم يكاد فال جوًعا، املوت عىل أشفى فالنًا، جاره، أن أبيه من يسمع
بساطة فهذه املتضّور. الجار إىل بها ويذهب قبضة منه فيقبض أبيه مال إىل يعمد
ألن النظر، ىف واستقامة الفطرة، ىف وسالمة الطبيعة، ىف صحة عن تنم اإلحساس، ىف
من إلنقاذه طريقة وأرسع الجار، بؤس أمرين: سوى لخاطره يتمثل لم هنا الطفل
هذا وأن امللك، حق اسمه شيئًا الدنيا هذه ىف أن له يخطر ولم الشنيعة، الجوع ميتة
حني عىل جوًعا، شاء من يموت بأن يسمح وأنه وحدها، الطبيعة عىل قاتما ليس الحق

!… بالتخمة جاره ينعم
عىل األب ولكن ثاثرته. ويثري أباه، يُسخط ما الصبى هذا أتاه فيما يكون وقد
وصدق مروءف، وإكبار بابنه، اإلعجاب إال يملك ال ماله، عىل وحزنه غضبه من الرغم
أو خطأ أو عيبًا هذا عمله ىف بأن إقناعه عن بعجزه الشعور وإال وغرارتها، عاطفته

منكًرا.
التى املستحدثة األصول هذه يعرفون وال بالبساطة، يمتازون الدنيا عظماء كذلك
عن بعدهم وىف ذلة، غري ىف تواضعهم اعتدال ىف كاألطفال وهم للضعف. كاإلسناد هى
جهلهم وىف وميولهم، لطبيعتهم إخالصهم وىف والدهاء، املكر من وبراءتهم الرياء، أدب
بمخاوف لهم علم ال إذ عنهم، القلق انتفاء أو الحياة عىل اجرتائهم وىف نفوسهم، رسَّ

فيه. الطبيعة تدفعهم الذى الطريق
ىف البساطة إىل — يخفى ال كما — محالة ال تؤدى التفكري، أسلوب ىف والبساطة
العلماء، يتحراه! التى العناية تلك وفحولتهم األدب عظماء ىف بواجد ولست العبارة.
ومالحظة والنحو، املنطق نار ىف بسبكها واملعانى، األلفاظ ولتصفية األخطاء الجتناب
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يلقى وإنما هذا، من ىشء ال كال! ىشء. يتعبه أو اليصدمه حتى فيه التفكري القارئ
ملعناه، وضعه الذى الرمز ترى تكاد فال قوية، حرة عبارة ىف له يخطر ما املطبوع إليك
قوته أو حسنه يحجب وال ىشء، يطويه ال سافًرا، عاريًا املعنى تحس أو تبرص وإنما

واألناقة. امّلكلف من حجاٌب وقلبك عقلك عن
أقدم كان إذ هومر، من أولها وسنورد نعنى. ما لتوضيح األمثال لك فلنسق واالَن
أننا إىل القارئ ننبه أن يبغى وهنا منه. ىشء أو كالمهم إلينا انحدر ممن نعرف من
هذا من ىشء إىل فما ورشقى، غربى أو ومحدث، قديم بني املفاضلة مقام ىف لسنا
الروح حيت من حديث، عن قديم فيه يختلف ما بعض نبني أن غايتنا وإنما نقصد،

إال. ليس التناول وأسلوب النظر، ووجهة
كلما منه، ينفرنى وكان باألدب، عهدى أول ىف هومر عىل صربًا أطيق أكن ولم
مما يعنيه ال الذى الراوية أو القصاص موقف موضوعه من يقف وأنه جفاؤه، تناولته،
عىل يمىض أو االنطالق، إىل الحاجة أحس حيت يمسك، أو يرتيث، وأنه ىشء، يحكى
وراءه، يتوارى بل شعره، ىف يظهر ال وأنه وأعجب، أفكر أقف أن ىل يطيب حني سننه،
ولم الجو بفعل األدب ثرى ىف نبت شعره فكأن علينا، يجلوها أو نفسه عن يحدثنا وال

إنسان! لساُن به يجر
يقصها رائعة، حادثًة إلياذته من السادس الكتاب ىف أن هومر قرأ من ويعرف
ىف وديوميد جلوكوس يلتقى حني وذلك املألوف، وبروده املعهودة، بجفوته الشاعر
وضيًفا، مضيًفا سبق فيما كانا أنهما عرفا إذا حتى بالتناحر، فيهمان الحرب، ميدان
خصمه، جلوكوس كالم من يعرف ديوميد أن وذلك والهدايا التحايا وتبادال السالَح ألقيا
ىف رمحه فيغرز ومضيفها، أرسته صديَق أبويهما عهد من كان هذا جلوكوس أن
وماذا صاحبه. منهما كل يجتنب أن عىل ويتفقان يحادثه، خصمه عىل ويقبل األرض،
لكرم إكباًرا القتال ساحة ىف حتى النفس يستغرق الذى الورع هذا ىف هومر يقول
ينطق الحادث يدع بل واحدة! كلمة وال حتى ىشء! ال لحقوقها؟ وحفًظا الضيافة،
أن عىل يزيد وال النفس، وسمو النبل معانى من عليه انطوى عما ويكشف بنفسه،

ديوميد: لسان عىل اإلنجليزى) لشاعر بوب ترجمة من ننقل (ونحن يقول

أزور حني ليسيا، ىف مضيفى أنت وكذلك أرجوس، ىف األمني مضيفك «فأنا
من ثم ليس أَو الحرب. ساحة ىف رماُحنا تلتقى أن ولنتحاش البالد. تلك
وأنت خطاى؟ وتبلغنيهم إلٌه إىلّ يرسلهم حني غريك أقتلهم من طروادة أبناء
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تشاء؟ حني بهم لتضحى اآلشيني من تلقى من يكفيك أليس جلوكوس، يا
عىل ومضيفني ضيوًفا كنا بأن نباهى أننا كذلك الناس لريى سالحنا فلنتبادل
الوالء عىل وأقسما وتصافحا مركبيهما، عن نزال ثم تكلما كذلك آبائنا». عهد

واإلخاء.

خواطره ويقلب ويتدبر الكتاب ليطوى هنيهة هنا تمهل لو فيود هذا أحدنا يقرأ
يكاد وال عليها، يعلق وال قصصه يسوق جليد هومر ولكن وعرصه، نفسه إىل ويَثنيها
جلوكوس أعمى (زحل) ساترن» ابن «أن بساطة، ىف يخربك حتى الحادثة هذه من يفرغ
سالًحا منه وأخذ ثور ماتة تساوى ذهبية أسلحة وأعطاه ديوميد مع السالح تبادل الذى

ثريان»؟! تسعة إال يساوى ال
«أريوستو» رواها كما «أنجليكا» قلب عىل املتزاحمني الفارسني قصة هذا بعد اقرأ
داللة هومر حكاية دون ليست حكاية وهى بوزو»، فيور «أورلندو من األول الفصل ىف
وهو فريجوس، الفارسني أن وخالصتها الفروسية. ورشف النفس ونبل النخوة عىل
وكانت أنجليكا، اسمها فتاة، عىل متنافسني كانا املسيحى، ورينالدو مسلم، مغربى
تصافحا استطاع، ما مزاحمه جلد منهما كل ومزق شاءا ما اقتتال أن فبعد فرت، قد

أنجليكا. إثر ىف به يعدوان وذهبا واحًدا جواًدا وامتطيا
البساطة لتلك يكن ولم هومر، عرص من أحدث عرص ىف يعيش كان أريوستو ولكن
نحن نفوسنا من وقعها الشاعر راويها نفس من القصة فوقعت زمنه، ىف وجوٌد األوىل
يخفى أن يستطع ولم الجامحة، العاطفة عىل األدبى اإلحساس تغلَب فيها وأكرب القراء،
عليه وعّقب موضوعه وترك املرسح وراء من فربز هومر، فعل كما ويكتمه، إعجابه

بقوله:

الدين كان املتزاحمني هذين إن عاداتها! وأكرم القديمة الفروسية أنبل «ما
فتأملهما قاِس، عراك عن الناشئ األلم مرارَة يكابد كيانُهما وكان يفصلهما
ويعدو ريبة! أحَدهما تخاَلج أن دون معوج مظلم طريق ىف مًعا يركبان اآلن

الطرق!». مفرتق بهما يبلغ حتى األربع أرجلهما تستحثه الجواُد

أيًضا هذا الزمن. من عميقة هوة فصلتهما وإن كبري، حد إىل شكسبري وكهومر،
النفس وطراوة الرقة من بدافع يتحّرج، وال املبضَع الجراُج يتناول كما موضوعه يتناول
مجنون بهراء ويمزجها هملت، ىف كما املواقف أشجى ىف حتى يمزج، أن الذوق، وسقم
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الفصل فاتحة ىف يستوقفه، وال هملت يقرأ الناس من ومن لري. امللك رواية ىف كما
ويذكرون ويغنون أوفيليا، عىل أ ليتلمَّ القرب يُعدون وهم القبور حفارى مزاُح الخامس،
هملت ويسأل الجماجم! وترمون الفأس يُعملون وهم ورونقه والصبا وحالوته، الحب

أحدهم:

القرب؟ هذا تحفر رجل ألى هملت:
سيدى. يا لرجل ال الحفار:

إذن؟ امرأة ألى هملت:
المرأة! وال الحفار:

فيه؟ سيُدفن الذى من هملت:
ماتت! هللا، رحمها ولكنها، سيدى، يا امرأًة كانت الحفار:

الصناعة؟ هذه ىف لك كم هملت: يسأل ثم

عىل هملت، األخري، ملكنا فيه تغلب الذى اليوم نفس ىف العمل هذا زاولت الحفار:
فورتنرباس.

هذا؟ كم منذ هملت:
فيه ولد الذى اليوم نفس إنه هذا! يعرف مجنون كل إن أنت؟ تدرى أال الحفار:

إنجلرتا إىل وأرسل جن الذى الصغري هملت
إنجلرتا؟ إىل أرسل وملاذا هملت:

هذا ىف فليس يثب، لم فإذا هناك. عقله إليه سيثوب مجنون! ألنه ملاذا؟! الحفار:
هناك. بأس

ملاذا؟ هملت:
جنونًا! مثله هناك الناس ألن هذا يالَحظ لن الحفار:

جن؟ وكيف هملت:
يقولون. ما عىل غريب بشكل الحفار:

كيف؟ هملت:
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عقله! فقد بأن الحفار:
يبىل؟ أن قبل األرض جوف ىف الرجل يظل كم هملت:

جثث األيام هذه ىف علينا ترد فإنه — يموت! أن قبل بىل قد يكن لم إذا الحفار:
والدباغ تسعة، أو أعوام ثمانية حواىل يظل فإنه — الدفَن تحتمل تكاد ال مجدرة كثرية

تسعة. يمكت
سواه؟ من أكثر يمكث وملاذا هملت:

املاء ينفذ ال زمنًا فيبقى لصناعته ممارسته تدبغه سيدى يا جلده ألن الحفار:
ىف ظلت لقد جمجمة. هذه الحقري. امليت لجسمك شديد ن معفِّ سيدى يا واملاء منه.

سنة. وعرشين ثالثًا األرض جوف
هذه؟ من جمجمة هملت:

تظنه؟ من مجنون! ُخنًى ابن الحفار:
أدرى! ال هملت:

نبيذ من زجاجة مرة رأىس عىل صب لقد املجنون! الوغد لهذا للطاعون يا الحفار:
امللك. مضحك ليورك كانت سيدى يا الجمجمة هذه الرين.

نفسه تنطوى أو رقة تأخذه أن من وأصدق وفاءً أعظم الشاعر ولكن قاس! منظر
الصغار. أوالده أوسط فيها يبكى الرومى البن أبيات وهذه اإلنسانية. الطبيعة فيموه

ي��ف��دى م��ن أول ب��ال��ح��وب��اء ف��دي��ت��ك م��ي��تً��ا ال��ح��ىُّ ف��دى ل��و ع��ي��ن��ى أق��رَة
م��ه��د أو ل��ك م��ل��ع��ب ف��ى والش��م��ٍة ب��ض��م��ة م��ن��ك اس��ت��م��ت��ع��ت م��ا ك��أن��َى
أب��دى م��ا أض��ع��اف م��ن��ه ألخ��ف��ى وإن��ى األس��ى م��ن ع��ل��ي��ك أب��دى ل��م��ا أُالم
ال��وج��د م��ن ق��ل��ب��ى زاد إال ل��ق��ل��ب��ى س��ل��وة ��َم تُ��ُوهِّ ش��ىءٌ م��ا م��ح��م��ُد
ال��زن��د م��ن أورى ل��ألح��زان ي��ك��ون��ان ف��إن��م��ا ال��ب��اق��ي��ي��ن أخ��وي��ك أرى
ق��ص��د غ��ي��رم��ا ال��ن��ارع��ن ب��م��ث��ل ف��ؤادى ل��ّذع��ا ل��ك م��ل��ع��ب ف��ى ل��ع��ب��ا إذا
وح��دى ب��ه��ا وأش��ق��ى دون��ى ي��ه��ي��ج��ان��ه��ا ح��زازة ب��ل س��ل��وة، ل��ى ف��ي��ه��م��ا ف��م��ا
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يكبحه بما يشعر أن املطبوع بغري وأخلق املقصودة. هى األخرية الثالثة واألبيات
والتوحش. بالقسوة يوصم أن يخىش أو الحزن، عاطفة من الجانب هذا عن اإلعراب عن
وال ثالثهما فقد عن يعزيه ال ولديه بقاء إن أيًضا يقول بل بهذا يجتزئ ال الرومى وابن

بقوله: ذلك ويعلل أحدثها، التى الخلة يسد

ال��ف��ق��د ال��ب��ي��ن ال��ف��اج��َع ك��ان ف��ق��دن��اه أي��ه��ا ال��ج��وارح م��ث��ل وأوالدن��ا
ج��ل��د وال ج��زوع م��ن أخ��ي��ه م��ك��اُن اخ��ت��الل��ه ي��س��د ال م��ك��ان ل��ك��لٍّ
ت��ه��دى ك��م��ا ي��ه��دى ال��ع��ي��ن ب��ع��د ال��س��م��ع أم م��ك��ان��ه ت��ك��ف��ى ال��س��م��ع ب��ع��د ال��ع��ي��ن ه��ل
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وذهوب جيئة

أنها ىف حركتها تلخص أن تستطيع التحول، عىل قائمة التغري، عىل مبنية الحركة
املادة، وراء ما ووعور الفلسفة وعوث بني بك نركض أن تخش وال وذهوب. جيئٌة
بمسالكها جهًال وأعظم فيها، نغامر أن من تُدوق أن أعناقنا عىل حرًصا أشد فأنا
أن يوًما الطمع خامرنا وما اعتسافها. ىف نفكر أن من ومخارجها ومداخلها ومخارمها
فيها يَُمدَّ أن اللحظ يأبى التى الالنهائية املجاهل هذه املحدودة عقولنا بمساطر نقيس

يتعّرفها. أن القلُب ويستهول
نعلم، ال حيت من الدنيا هذا إىل نجىء أننا سوى ىشء ال نقول؟ أن نريد ماذا إذن
وليس مضينا!! أننا ندرى وال عنها نمىض ثم فيها، ورصنا إليها جئنا أننا نحس ثم
ويقول منه!! إرعابًا بأقل هذا تدبر يكن لم وإن ترى! كما الفلسفة من ىشء هذا ىف
واحد كل يمني وىف هذه دنيانا إىل ننحدر إننا رواياته، بعض ىف أذكر فيما مرتلنك،
هذه بتحميلنا املوكل أن ويظهر عليه! به واملقىض له املقدور فيها يحمل حقيبة منا
يحاول لم أترى اليد! فارغ األرض إىل يهبط واحًدا يدع أن من يقظة أشدُّ الحقائب
تكون ترى يا وكيف يقولون؟ كما األنفاض بادى الوفاض خاىل ليجىء يفلت أن أحُدنا
كالدرهم أيبقى حرف؟ فيها يُخط لم التى البيضاء كالصفحة الدنيا إىل جاء إذا حياته
ومن رش؟ وال خري ال الحياة من عليه يتعاقب وال الرصوف، أيدى تتناوله ال املسيح

الحياة؟ قبل ما صورة لنفسه يرسم أن يسعه الذى
شتى، وجوه عىل وتصوره املوت بعد يكون فيما فكر اإلنسان أن الغريب ومن
قول هذا ويذكرنى التحول! دار إىل الوفادة هذه قبل كان ما إىل البرص يرجع أن وأعياه
أرد أن أستطيع إنى الروح: «قال السنني»: «ساعة اسمها قصيدة من هاردى توماس

تشاء.» حيث أقفها أن أستطيع ال ولكنى راجعًة، عقاربها فتكر السنني ساعة
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(يعنى أتصورها أن من خري فإنه راجعة. بها فامض هذا. عىل اتفقنا قلت:
ميتة! حبيبته)

ترجع صارت ثم بها. عهدى آخر ىف كانت كما صورتها ونرش «سالم!».. فأجابنى:
الشباب، ريا الصبا، ناضجة مرة، أول عرفتها يوم إىل عادت حتى فأصغر أصغر
إىل سبيل ال واأسفاه! رأسه: هز ولكنه أبًدا!». هكذا تبَق دعها — وكفى «قف! فصحت:
ال صارت حتى فشيئًا، شيئًا وجهها ويتضاءل فطفلة، صيبًة تعود فمضت الوقوف..
إذن ميتة! عندى تبقى أن هذا من خريًا كان «لقد وقلت: فتوجعت تكن! لم كأن ىشء
اخرتَت الذى أنت «إنك جفوة: ىف فقال ذلك». إىل سبيل فال اآلن أما بذكراها. حيًة لبقيْت

وتفسده». املقدور تُغري أن
يعرب إنما الرومى ابن أن يحس ال الذى ذا ومن ها! رشُّ جيئاتنا أول أن وأحسب

يقول: حني جميًعا يخالجنا عما

ي��ول��د س��اع��ة ال��ط��ف��ل ب��ك��اءُ ي��ك��ون ص��روف��ه��ا م��ن ب��ه ال��دن��ي��ا ت��ؤذن ل��م��ا
وأرغ��د؟ ف��ي��ه ك��ان م��م��ا ألرح��ُب وإن��ه��ا م��ن��ه��ا ي��ب��ك��ي��ه ف��م��ا وإال
يُ��ه��دد أذاه��ا م��ن ي��ل��ق��ى س��وف ب��م��ا ك��أن��ه اس��ت��ه��ل ال��دن��ي��ا أب��ص��ر وإذا

الرائع: الصادق البيت هذا ثم

س��ي��ش��ه��د غ��ي��ب ك��لَّ ف��ي��ه��ا ت��ش��اه��د ك��أن��م��ا ت��ظ��ل ح��االت ول��ل��ن��ف��س

غربى: شاعر يقول هذا مثل وىف

نصيح: حتى الهواء ننشق نكاد ال أننا لتدرى وإنك باكني. هنا إىل «جئنا
للمجانني!». الكبري املرسح هذا إىل جئنا ألننا نولد حني نصيح

الدنيا إىل نهبط الحارة! الحفاوة فيها نلقى التى الوحيدة الجيئة هى هذه ولعل
بمقدمنا، البشائر وتزف بنا فيُحتفل رفق، أو أدب غري ىف صارخني باكني عاجزين عرايا
الخري ويسام مرضاتنا. وتتوخى احتنا، بر العنايُة وتبذل أجلنا، من التهنئاُت وترتى
ويقدر يستشف كما العرف فينا ويستشف حركاتنا، من الرشد آيُة وتؤنس ملحاتنا، من

العناقيد: ىف الرحيق حقني
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ن��ه��د ب��أن ي��ش��د ب��م��ا ن��س��ر أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن

الرومى: ابن يقول كما

تُ��س��ت��ج��د ب��ن��ق��ف��ى م��ن��ى ق��وى ول��دى أرى م��ا أَو
ل��غ��د أؤم��ل��ه ل��ود ب��م��و ل��ى س��رور م��ن ك��ل��م
ت��ش��د! م��ن��تَ��ه رأي��ت ن ال��زم��ا ي��ه��دن��ى وب��أن

األصح. عىل الحفاوة ىف حرارة ال أو ذلك! بعد احتفال وال حفاوة ال ثم
نعلن وأن الصخب، هذا بكل حياتنا نستهل أن شك! وال األدب، سوء ملن وإنه
أغرار وأننا باملرسح، عهدنا أول هذا أن عذرنا ولكن الضوضاء! هذه بمثل مقدمنا
الدخول، آداب نتحرى وال الوفادَة نحسن ال كنا وإذا التهذيب. وينقصنا الدربُة تعوزنا
وأن فيه، شذوذ ال خروجنا يكون بأن ونعنى نخرج، حني ذلك عن نكفر أننا فحسبنا
يُعدون ممن العجب بعضنا يدَّعى وقد االَداب. وتقّره الذوق يقبله أسلوب عىل يكون
لذلك يدخرونها نفقة من يكلف ما عىل ويحرصون أهبته له ويجمعون عدته، لذهابهم
يرسمونه. معني أسلوب عىل تشييعهم يكون أن ويطلبون فيه، يرحلون الذى اليوم
إنه عنا يقال أن نتفادى أن نريد لعلنا يدرينا؟ وما للعجب، فيه محل ال األمر أن غري
وأننا يعنينا، ال األمر أن نزعم ما أكثر وما الرحيل! هذا من أمثل وال بنا أجدر ليس
أعشار نمسح أن نحب وقد ثابتة. بقدم ذلك، يأتى حني سنذهب، وأننا له، نكرتث ال
أحدنا يلقى كما الحياة إليه نلقى وإننا تافهة، مسألة املوت إن فنقول بالسلوان قلوبنا
متأهبون وإننا الحياة، موقد أمام أيدينا ندفئ نظل أن مللنا وإننا السجائر! أعقاب
أجداثنا عىل وستوضع وأغالها، الحرائر أزهى ىف ونلف الحلل أبهى له وسنلبس للرحيل
تميز صفة وهذه عنهم! ونذهل ننساهم حني عىل الناس ويذكرنا واألزاهري، الرياحني

للموت! يكرتث ال أنه يدعى أن عىل قدرته ونعنى الحيوان، سائر عن اإلنساُن بها
ولكن طويلة حياًة أسألك ال «اللهم يقول: هللا رحمه سينا ابن الرئيس كان وقد
كل من يفهمها، أن املرءَ يعيى ال التى الوحيدة الكلمة وأحسبها عريضة». حياة أسألك
الوسائل وتوافر واالستغناء الجاه منها وأفهم الوجوه. من وجه عىل ذهنه، به سح ما
القصري األجل يمأل أن للمرء يتيرس أن منها أفهم أو الشهوات، وإرضاء الحاجات لسد
ال كثرية أجياال وحصله، إليه وتفطن وأدرك أحس وبما بأعماله عاش فكأنه بالجالئل
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أعرف ولست جميًعا، الناس أنفاس به تتصاعد مما فالدعاء أيهما وعىل قليلة. سنوات
أسُف وليس قرصت. أم طالت حال كل عىل منتهية الحياة أن ذلك منه. أحكم هو ما
انتهاء، إىل واألجل واحًدا، األسف كان وإذ الشاب، أسف من بأقل فراقها عىل ر املعمِّ
تطول أن من االمتالء مع تقرص أن الجملة ىف فخري ومحال، وباطل أكذوبة تعز وكل

الفراغ! مع
إىل والشوق الحياة ىف الزهد أحٌد يدعى أن النفس ومغالطة االكاذيب من نعِم
ليس الذكر خلود من التيقن حتى ذهابه. بعد ذكره إىل باالرتياح يتظاهر وأن الرحيل،
عنوانها ويسمخر، فيها يتهكم أيضا هاردى لتوماس قصيدة وتعجبنى سلوان. فيه

دفينة). سيدة هنا (والسائل بعضها وهذا قربى؟». فوق «أتحفر
غصنًا؟». لتغرس قربى فوق تحفر حبيبى يا أنت «أهذا –

يمكن ال إنها (عنك) وقال غنى، ربيبة صبيحة فتاة وتزوج أمس ذهب لقد «كال! –
وفيّا!». أكون أّال االَن يسوءها أن

أقربائى؟». أدنى أهو قربى؟ فوق يحفر من «إذن –
بقربها العناية إن األزهار؟ غرس من جدوى أى وتقولون: يجلسون إنهم «كال! –

املوت». شباك من روحها تخلص ال
ىل؟». عدوة أهو قربى؟ فوق يحفر الذى من «ولكن –

أو عاجًال حى، كل عىل يوصد الذى الباب اجتزت أنك سمعت ملا إنها «كال! –
بمرقدك». أو بك تعبأ تعد ولم للبغض أهًال ذلك بعد ترِك لم اجًال،

التخمني!». أحسن لم فإنى خربنى — قربى؟ فوق يحفر الذى من «إذن –
وأرجو منك، قريبًا يعيش يزال ال الذى الصغري كلبك العزيزة! سيدتى يا أنا «إنه –

تزعجك». حركاتى تكون أّال
ورائى؟ وفيا قلبا خلفت أنى ىل يخطر لم كيف قربى!.. فوق تحفر أنت نعم آه! –

الكلب؟!». وفاء يضارع اإلنسان ىف إحساس أى
أطوف وأنا جعت إذا ىل ذخًرا تكون عظمًة ألدفن قربك فوق حفرت لقد «سيدتى –

مرقدك!!». هذا أن نسيت ولكنى آلسف، وإنى املكان.. هذا بقرب
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اخليال ىف كلمة

لم اخر لفًظا «الخيال» كلمة من نعتاض أن الفصل هذا ىف استطعنا لو بودنا كان
إذن عنه. غريبة منه أجنبية بحواىش يحطه ولم معناه، عن االستعمال سوء يخرجه
الفوىض من األدب ننقذ وأن حدة، عىل ىشء كل نقيم أن ولتيرس وأرحنا السرتحنا
أو ذلك املرء أراد كلما يتأتى الذى الهني باألمر ليس لفظ خلق ولكن يعانيها. التى
مقدورنا ىف ليس أن بنا رحمته ومن ليشكر يذكر الذى هللا فضل من أن وعىل تمناه.
كانت قدرة فإنها نشاء. حني املعانى من نشاء ملا نشاء ما األلفاظ من نستحدث أن
الذى التفاهُم معها ويمتنع األلسنة بها تتبلبل وأشمل أعم فوىض إىل تفىض أن حقيقة
ملعانيه منه يتناول ومعجم به، يتكلم لسان واحد لكل يصبح إذ حياتنا، ىف عنه معدى ال

ومقاصده.
شاعر! خيال هذا قولهم: كثريين من تسمع «الخيال»؟ لفظ من الناس يفهم وماذا
التجارب وتنكَب الحقاتق مجافاَة الخيال من يفهمون أنهم الطويلة بالتجربة ونعرف
عن بعده قدر عىل املرء أن يحسبون بهم وكأنا واملحاالت، األوهام شوارد واقتناص
التناىس هذا وأن عليه، وقدرته الخيال من نصيبه يكون وتجاربهم، الناس مألوف
بميسورها. والقناعُة تحريها يكلف ال ما يكلف وألحوالها ولحقائقها وسننها للحياة

جهل. فوق وجهل خطأ ىف خطأ كله وهذا
وعرَّق األذهان ىف والعادُة الجهل قررها التى األوهام هذه تعالج أن العسري ومن
بأن الشعراء ومنازل األدباء مراتب إىل املتطلع الشاب تقنع أن تستطيع وقد أصولها.
أخرى حوالة كتابُة تكلفه ما فوق اإلنسان تكلف ال جنيه بمائة مالية حوالة كتابة
ويرجع املرصف ىف الجنيه يجد قد الواحد الجنيه ذات الحوالة حامل وأن واحد، بجنيه
لصاحبها يجد ال أو مزيفة فيلفيها الكبرية الحوالة حامل يذهب حني عىل عنه، به
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ثم بهذا الشاب تقنع أن وسعك ىف نقول ويذر.. منه يأخذ حسابًا أو رصيًدا أو وديعة
أنه تسوقه، الذى املثل هذا عىل قياًسا له، تبني وأن أخرى خطوة به تخطو أن تحاول
يجيئك، من وأن القدرة، عىل أدل يكون خياًال تحسبه الذى الشطط أن بصحيح ليس
آراؤهم به وارتبطت البساتني ىف وعهدوه الناس ألفه ما كل يغاير بستان بوصف مثًال،
يسوق أن يعدو ال ممن التخيل عىل وأقدر أشعَر يكون أن الالزِم من ليس وخوالجهم،
له تبني أن تعالج — العقل جرائه من ينزعج وال الحس ينكره ال ساذًجا وصَفا إليك
للكالم ومطالعاته معلموه، رأسه بها حشا التى أوهامه رأس إىل فيعود وترشحه هذا

القديم. املذهب أهل نحن نسميهم من به كلف الذى الزائغ
سوء من عنها؟ األدب ليتنزه العقول عن أذاها وننفى األوهام هذه نميط إذن كيف
من خلونا لو وأننا البدائه، عىل حتى الدليل نقيم أن إىل مرص ىف مضطرون أننا الحظ
يكون وأن األدب ميدان ىف بسهم نرضب أن الستطعنا مؤونته عنا وارتفعت التكليف هذا
رفعتهم قليلني أناًسا فيها تجد أنك مرص ىف البالء ولكن وأضخم، أجل عمٌل فيه لنا
األمة بقية ترتع حني عىل مستواهم، إىل تهذيبهم ونقلهم الغربيني مراتب إىل تربيتهم
ومتى ونرشه! العام التهذيب عبءُ يقع القليلني هؤالء وعىل األمية. بحبوحة ىف وتمرج
الجامعات! بإقامة التعليم نَرش تبدأ أن الخرق فمن األولية املكاتب إىل هى الحاجة كانت

مثل.. سوى هذا وليس
نحلق ال حتى أجنحتنا نقص وأن البدائه إىل دائًما نُسفَّ أن علينا نحن. كذلك
الخيال ىف نكتب حني لنا مفر وال ديَّار! يحسنا وال أحد يرانا ال حيث األدب سماء ىف
وأن بنظرة، العني تأخذها التى املنبسطة السهول إىل السامقة القمم عن ننحدر أن من
ليست الفنية القدرة وأن يعرف، ولم ير لم ما يتخيل أن عن عاجز اإلنسان أن نقرر
املميزة التفاصيل اختيار حسن ىف بل يكون، ال بما واإلتيان املحال وتكلف اإلغراب ىف
الىشء إلفه أن املرء يتوهم أن الغلط أفحش من وإنه الفن، فلسفة ىف «تني» يقول كما
أيام من يوم كل ونحسها نراها موجودة األشياء فإن سمّوا. ونبذه إسفاًفا تناوله يجعل
أن بمستلزم ليس كذلك كونها أن غري وقلوبنا، أذهاننا عىل معروضة والحقائق حياتنا،
يلتفت وال فيها يفكر ال وأكثرنا بها، وأحطنا ووعيناها إياها بشهودنا انتفعنا قد نكون
من بينه يحيا مما ىشء صورة ذهنه إىل يُحرض من بيننا من وقل بها. يعنى أو إليها
صورة لنفسه د يجسِّ أن كبري حد إىل يعييه بطبيعته الذهن كان وملا واملناظر. املشاهد
إىل يحتاج األمر فإن الواقع، أو الطبيعة ىف كائن هو كما وتفاصيله بجملته منظر
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بعض إىل بعضها وضم التفاصيل انتقاء ىف الذهن بها يستهدى التمييز دقيقة غريزة
أقرب هو ما وفيها أمامه، الدنيا هى هذه يجرب! أن إال القارئ عىل وما وترتيبها.
مؤونة وأقل عليه أسهل أنه يظن ما فليتناول وأدرى، به أعرف هو وما به وأمس إليه
أى ليعرف واالستقصاءَ اإلحاطة وليحاول جوانبه كل عليها وليعرض لنفسه وليصوره
ىف كانت وإن املألوفات، وأن إسفاف، فيه ليس املألوف تناول أن وليدرك يكابد، عرس
«جورج قول وليصدق عني، كل تلتقطها وال ذهن كل إليها يفطن ال أحد، كل طريق
مجرد أن يحسبون الضباب بني يسبح الشاعر يرون حني الناس بعض أن إيليوت»
األرض! عن نأى ألنه السماء إىل أقرب صار أنه ويتوهمون جالًال، يُكسبه الجو ىف ذهابه
ولكن السماء من الطائر هذا دنا فما الصواب، حبة من الصميم ىف مالحظة وهى
عن غابت بل السموات أجواز بني كثري وال بقليل عينه اكتحلت وما األرض، عن بُعد
أن غري ىشء! كل وفاته ىشء إىل وصل هو فال عنه، فيها ما كل واسترس األرض عينه
كالًما إليهم ويلقى الحياة بحقائق يربطه ما كل يبّت الشاعر أو الكاتب يرون الناس
ال الفلسفية القدرة من منزلة إىل سما فيحسبونه املعربدة األوهام أملته مما شارًدا

تدرك!
إليها وما والغاب البحر وعرائس الشياطني هذه فما إذن الحياة؟ حقائق أتقول
املحاالت؟ بهاتيك جاءوا أين من شعرهم؟ ىف ووصفوه الغربيني خيال ابتدعه مما
بنفسه يقوم وملن عهد؟ وال بها الدنيا أبناء من ألحد خري وال ووصفوها عرفوها وكيف
خلًقا مخلوقة ليست الشخصيات هذه أن يدرى ال فلعله العذر، بعض االعرتاض هذا
الدنيا بنات مألوف من النشيط الخيال استحدثه مما وغرابتها، بعدها عىل هى، وإنما
هذه ناس ىف يلحظ ما متفرق من مكوَّنة لشخصياٍت مستعارٌة أسماء فهى ولصوصها:
قدرة وليست الحقيقة. من بجناحني الشعر سماء ىف محلق ولكنه خياىل، وهو الدنيا:
أن استطاع أنه ىف قدرته ولكنما محال، فذاك العدم، من شيئًا أوجد أنه ىف هنا الشاعر
واضًحا إحضاًرا ذهنه إىل املؤلفة الصورَة يُحرض وأن صوٍر أشتات من صورًة يكون

تكون. أن ينبغى كما لنا يمثلها وأن
ولكن منه، اليد تتمكن ال كالزئبق صور أو بمعان إىلّ تأتى أن ىف فضل من وليس
ال ما تسوق وأن العامة، للتجربة الصامت النقد يحتمل بما تجىء أن املزية كل املزية
قول نريد: ملا مثًال لك ونورد بالحقائق. تواجهه أن وصحة إرشاًقا يزيده بل يضريه

اسمه: يحرضنى ال قديم شاعر
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م��ًع��ا أس��ب��ل��ت��ا ال��ح��ل��م ب��ع��د ال��ج��ه��ل ع��ن زج��رت��ه��ا ف��ل��م��ا ال��ي��س��رى ع��ي��ن��ى ب��ك��ت

وال بعني يبكى إنسان بعدنا، يأتى من وسيعرف أسالفنا وعرف عرفنا فيمن فأين
إذا حزينا املرء فيكون أمكن، إذا حتى بهذا، تُقاس ال الحزن ودرجات باألخرى؟ يبكى
ال الفجيعة ومبلغ بالدموع! عينيه كلتا فاضت إذا جّدا وحزينًا واحدة، عني له بكت
الفذ والدليل الوحيد الشجى مظهر الدموع كانت وما للمحال، التكلف هذا عليه يدل
الحزن شأن ومن الطبيعة. حدود عن ويخرج كله الشطط هذا القائل يشط حتى عليه،
شاعرنا؟ صنج فماذا اإلفحاش. هذا عن فضًال التصنع عن النفس يرصف أن العميق
كاذب أنه وأقنعنا له. والتكلف التمحل مع وال ذاته ىف معقول بىشء يأت لم أنه إىل هذا
ال كان إذ الرجولة. صفات من نفسه ينحل أن أراد وما واألىس الحزن من زعم فيما
يكون قد العني جمود ألن العني، تجمد أن يثبتها وال املرء، يبكى أن الرجولة يناىف
حيت فمن وحكمها. النفس ضبط عىل القدرة إىل ال اإلحساس ىف البالدة إىل مرجعه
كان وإن الشعر ىف يحسب أّال أجله من يستحق ما إال فيه تجد لم البيت هذا إىل نظرت

وتاله. سبقه ما مع مقفى موزونًا
أن يمكن ما أى الشعر، ىف «الريالزم» أنصار من أنا فيحسب القارئ يتعجل وال
هذا نوضح ولكى الحس، تحت واقع هو كما الىشء تناول أو الحىس، املذهب نسميه

موضوعه. ىف صغرية كلمة نقول
مراميها وتباين أنواعها اختالف عىل األدبية الفنون وسائر الشعر ىف األصل
املعانى اختالف يكون النظر اختالف قدر وعىل املحيط.. الشامل بمعناه النظر وغاياتها،
قد الواحد يراه ما األوسع، باملعنى «يرى» ما يصور أن إال يسعه ال والشاعر واألغراض.
شاء ما وأحسن تنويقه، الخيال فأبدع منظًرا الشاعر عني أخذت وربما اآلخر، يراه ال
حاالته وأروع مجاليه وأسمى مظاهره أجل ىف الىشء رؤية أن واعلم وتزويقه. تفويقه

«الريالزم». ذلك من العكس وعىل «باأليديالزم»، عنه يعرب ما هى
الربيع: يصف البحرتى قول األول الرضب ومن

ي��ت��ك��ل��م��ا أن ك��اد ح��ت��ى ال��ح��س��ن م��ن ض��اح��ًك��ا ي��خ��ت��ال ال��ط��ل��ق ال��رب��ي��ع أت��اك
ن��وَّم��ا ب��األم��س ك��ن ورٍد أوائ��َل ال��دج��ى غ��ل��س ف��ى ال��ن��وروز ن��ب��ه وق��د
م��ك��ت��م��ا ق��ب��ل ك��ان ح��دي��ثً��ا ي��ب��ث ف��ك��أن��ه ال��ن��دى ب��رد ي��ف��ت��ق��ه��ا
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م��ن��م��ن��م��ا وش��يً��ا ن��ّش��رت ك��ل��م��ا ع��ل��ي��ه ل��ب��اس��ه ال��رب��ي��ع رد ش��ج��ر وم��ن
ن��ع��م��ا األح��ب��ة ب��أن��ف��اس ي��ج��ىء ح��س��ب��ت��ه ح��ت��ى ال��ري��ح ن��س��ي��م ورق

يقول: وفيها كرسى إيوان ىف البديعة قصيدته أيًضا ومنه مشهورة، واألبيات

ال��درف��س ت��ح��ت ال��ص��ف��وف يُ��زج��ى وان وأن��وش��ر م��واث��ل وال��م��ن��اي��ا

ألن له، التمثيل العسري الصعب من فإن — الريالزم أى — الثانى الرضب أما
شعروا حاله، عىل تصويره ىف أمناء أنهم الزاعمون يزعم ما كل ىف عامل محالَة ال الخيال
من املذهب هذا أن هى عندى فيها للريب مساغ ال التى والحقيقة يشعروا. لم أم بذلك
لعمرى وتلك حقيقته، عىل الىشء تصوير هى منه الغاية إن يقولون فإنهم األكاذيب،
يستطيع وما املصور، أو الشاعر هذا كان من كائنًا ومصور وكاتب شاعر كل غاية
فإن اإلنسانى، العقل قوانني كل يخالف عنها العدول ألن الغاية، هذه عن يعدل أن أحد
من يؤلف فإنما شيئًا اإلنسان ابتكر فإذا أسلفنا، كما النظر قاطبة، الفنون ىف األصل
شاعًرا رأيت فإذا بالنظر، حصلت إنما الصور وهذه بذاكرته، العالقة الصور أشتات
حىس مذهبه األول ألن هكذا كان إنما هذا أن تحسب فال شاعر من الحقائق إىل أقرب
وأقوى ذاك من أقدر هذا أن السبب وإنما يكن، لم هذا من شيئًا فإن تخيىل، والثانى
االختالف إىل راجع وشاعر شاعر بني املناهج ىف االختالف من نراه الذى وهذا مالحظة.
يستمدها وذاك الطبيعة، ظواهر من االبتكار عىل البواعث يستمد هذا شخصيتيهما: بني

نفسه. من
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توخوا وال أخباره يستقصوا لم املتقدمني الكتاب من الرومى ابن ترجم من أكثر وجدُت
انتهى ما وكل فيه القول يوىف أن لكاتب أين ومن منها. أثروا ما ترتيب أو بها اإلحاطَة
عقله، نمو ونتتبع سريته، معالم نقتفى وكيف الحاجة؟ يسد وال الغلة يربد ال إلينا
كثري عن نعرف وال أصح أو أسبق أخباره أى نعلم ال ونحن نفسه، أطوار ونستقرى

الناس؟ كسائر وماتوا عاشوا أنهم إال بينهم وتقلب وصاحبهم بهم اتصل ممن
صالحة! غري بطائفة أتحفونا قد هللا، رحمهم السابقني املؤرخني كذلك، ورأيت،
العرب مألوف هو كما بالتواتر، بعض عن بعضهم رواها ورذائله، وفضائله نوادره من
فيه وليس األخالقى، بالتحليل منه الحسابية بالعمليات أشبه مذهب وهو وديدنهم،
شتيت تجمع أن بني وشتان وعرضها. الصورة لطول قياس ولكنه للنفس تصوير
واصطكاك تفاعلها من الحادَث الخلق ترسم أن وبني واحدة، واحدة ترسدها ثم الصفات
تُرى الكتب كخزانة ليست اإلنسانية النفس أن فيه شبهة ال مما فإن ببعض! بعضها
سواه، إىل تتجاوزه وال مكانها واحدة تعدو ال مرتبة مرصوفًة والرذائل الفضائُل فيها
تقتتل وامللكات، الغرائز فيه تتصادم صغري وعالم وتفاعلها، لتالقيها ميدان هى وإنما
والغلبة البقاء ويتنازعون الكبري العالم هذا ىف الناس يحرتب كما والتغلب الحياة عىل
ىف املوجة ب تترسَّ كما بعض خالل ىف بعضها الطبائع فيه ب تترسَّ وبحر بينهم، فيما

أثنائها. ىف وتغيب املوجة خالل
ترجمة ىف وأسوأه التقصري أشد قّرصوا ومؤرخيهم العرب كتّاب أن الحقيقة
عىل املعنى هذا ىف أنفسهم ينصبوا ولم رجالهم، وعظماء وعلمائهم وكتابهم شعرائهم
«حيوات تأمل منه. الغرب أمم عند ما يضارع بىشء جاءوا وال وصنفوا، ألفوا ما كثرة
ابن تراجم إليه وقس لـ«بوزويل»، جونسون تاريخ أو مثًال، لـ«جونسون» الشعراء»
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العرب من للمؤرِّخ لتقرأ وإنك البون. من وذاك هذا بني ما وانظر وأشباهه، خلكان
الربح من تصفحه ىف وتعانى والتعاليق، والحواىش العديدة األجزاء ذا الضخم السفر
الشدة، من سبيلها ىف عالجَت ما تستحق ال بأشياء إال تظفر ال ثم تعانى، ما والعنت
قصصا إال تجد وال والعافية، واملال الوقت من طلبها ىف وأنفقت الجهد، من وبذلت
عقال هللا وهبه إنساٌن يكتبها لم كأن التفكري، وميسم العقل طابَع عليها ترى ال وأخبارا
حتى رقود! وهم يكتبونها كانوا كأنما أو يتدبر، وقلبا يتفكر وذهنا يتذكر وفؤادا وفهما
ليس فيهم الضعف مواضع إىل وفطن املؤرخني، من سبقه من عاب الذى خلدون ابن

حاًال. منهم خريًا
وتحقري فيهم، والوقوع بهم، والتسميع العرب، مؤرخى تنّقص إىل نقصد ولسنا
يسنح ال ما هذا فإن بمفاخرهم، والتنويه عليهم الفرنج مؤرخى تفضيل إىل أو شأنهم،
ولربأنا املعذرة نطاق فيه لنا تَّسع ال التفضيل ذلك إىل قصدنا لو أننا وعىل فكر. ىف لنا
لم العرب مؤرخى أن معرفة أدنى له أحد عىل يخفى ال مما فإن الالئمة، من العقالء
الفتوح بذكر إال يعنوا ولم الشعب، دون الحكومة وإىل األمة، دون الدولة إىل إال ينظروا
األدب وجالل الشعر عظمة إىل يفطنوا ولم الحكام، واختالف الوالة وتعاقب والحروب
من وليتجرد عقله، وليحكِّم شاء من فلرياجعها أسفارهم وهذه لذلك، الغربيني فطنَة
للعرب، ولعل املسعى، وحبوط بالخيبة وراجٌع بآماله، عنها صادر بد ال فإنه الهوى

نلوم! ونحن حياتهم وأحوال زمانهم من عذًرا بعُد

حبه من واستئناسه مدنيته عىل أدّل وليس عنايته، وموضع اإلنسان، وجهة اإلنسان
أحىل ىشء وأى ودفعه، ذلك لرد به يُدىل مما الرغم عىل بهما وكلفه والتاريخ للرتجمة
اإلنسان، أخيه شعوَر أحدنا يُساهم أن من للصدر، وأرشح للنفس، وأثلج القلب، ىف
ما عىل ويقف نفسه، بحركات ويحيط قلبه، إىل نظره ويتغلغل إحساسه، ويشاطره
طرب إىل أدعى ىشء أى بل ذهنه؟ ىف ويجرى خاطره ىف ويدور جنانه، به يضطرب
العالم ويرى أخيه بعني أحدنا ينظر أن من الذهن، ومتعة الفكر لذة عىل وأبعث العقل،

عينه؟ مرآة ىف باد هو كما
عىل قلوبهم تغريت من فأما متعة.. من بها أنعْم ومتعة لذة، تعادلها ال لذة تلك
واملقت الكراهية عىل الصدور أحناء وطووا والعداوة، البغَض للنوع واعتقدوا البرش
حبهم مظاهر من ملظهٌر هذا إن فلعمرى — ذلك عىل طووها كأنما بدوا أو — واالحتقار
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وتنكرت عيونهم، ىف الدنيا لكت واحلو السوداءُ عليهم غلبت وإنما له، وإخالصهم للنوع
بغضًة يجازونها كيف يدروا لم ثم ذلك، غري خيل وان للناس، ال لها فتنكروا الحياة لهم
غيظهم، منه يشفون ما غريهم يصيبوا لم إذ الناس عىل فانقلبوا بمقت، ومقتا ببغضة،

عدو! ثياب ىف صديق فهم
ال وإنا بهما وكلفه والرتجمة للتأريخ حبه اإلنسان ىف األشياء أظهر من إن قلنا
إىل املرء ميل من اإلنسانية، جماع عىل أدل وال املدنية لصفات أجمع معنى نعرف
ىف مركب امليل هذا إن ونقول فيه، الفكر أعنّة وترصيفه له، الرأى وجوَه وتقليبه ذلك،
دليًال أردت فإن االعتبارات. ببعض مؤرخ إنسان كل وإن الطبائع، ىف ومركوز السالئق
متحدثاتهم ىف الكالم من بينهم يجرى ما وتدبر حولك فيمن فانظر ذلك عىل محسوًسا
فمن وأنباءً؟ وقصًصا حكايات منه السمع عىل يرد ما أكثر أليس سمرهم، ومجالس
املحنة من لقيَه وما نفسه بذات إليك ُمرسٍّ ومن األخبار، من إليه ترامى ما إليك ناقِل

عليه: عطفت ثم عنه األيام عدلت وكيف والبالء،

ث��راء ت��ع��ق��ب��ه إذ وب��ؤس ب��ؤٌس ح��ال إذ ن��ع��م��ة وب��ي��ن��ا
وي��ش��رف ال��ي��ف��اع ي��ع��ل��و ط��رٍب وم��ن ��ة ك��فَّ ال��ق��ل��َب أل��زم ق��د واج��ٍد وم��ن
ت��ث��ق��ف ال��ض��ل��وع ع��وج ل��ه��ا ت��ك��اد زف��رة ال��دم��َع أت��ب��َع ق��د وم��س��ت��ع��ب��ر

النادرة لًك ويروى واملزاج، بالهزل ويركبهم الناس عىل يتداعب مّجان لعب ومن
ثم فيه. اإلفاضة إىل بنا حاجة ال مما ذلك آخر إىل املستملحة، الطريفة إثر املضحكة
بأنواعها، والعلوم مجلّوا؟ وخاطًرا مروية، وقصة مرتجًما شعوًرا أليس الشعر، تأمل
طويلة قصة إال الحياة وهل اإلنسانى؟ للعقل تاريخ أيًضا فهى تجارب، مجموعة أليست

به؟ الناس يحدِّت ثم له، وقدِّر به ُخص الذى دوَره فيه! منا كل يمثل
يزال ال إنه فأما شعرى. والثانى علمى أحدهما بعاملني: ذلك إىل مدفوع واملرء
فألن علمى، بدافع ذلك إىل مسوًقا ويستكشفها، اإلنسان أخيه نفس عىل يطَّلع أن يحاول
الوجه عىل يحلها أن مطالب هو الوجود مسائل من بمسألة أحٍد كلَّ اختصت قد الطبيعة
هذا عالج وكيف وروحه، جسمه بني ق َوفَّ كيف إال ذلك من يكن لم ولو له، يبدو الذى
أن إال مستحثّا! وسائًقا دافًعا حسبه ذلك لكان هذا، طاعة عىل ذاك وأراد ذاك، سبيل ىف
بني التنازع هذا فإن وحّضا، لها وإغراء للنفس حمًال وأشد دفًعا أقوى الشعرى العامل
ىف الشعرى العنرص زال وما به. إال شعر وال الشعر هو املادية، والحاجة البرشية اإلرادة
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لىشء مختلفني مظهرين الحقيقة ىف كانا وإن وأظهر، العلمى العنرص من أقوى النفس
متباينة، بعوالم عينه فتكتحل الناس بعيون أحُدنا ينظر وكذلك … واحد جوهره ىف هو
وكأنَّ حياته، يحيا كما حياتهم فيحيا تجاربه، ىف النقص ويسد إحساسهم، ويشاطرهم
نرفع أن لنا أتيح لو نود — سحرية طبيعية — شعرية علمية — مجلوٌة مرآه واحد كل
ونستبني نفوسنا؟ صقالها ىف ونبرص وجوهنا، فيه! لنرى الحجب من عليها أرسل ما

… الصدر طوايا وأخفى الضمري أرسار أغمض نورها ىف
أكرب فإنه الحد، هذا عند ويقف القدر، هذا عند ينتهى األمر أن أحد يحسبن وال
هذه من أثبت ونزعة أعرق، ميل النفس ىف وما وألطف. أدق واملسألة وأعظم، ذلك من
أجل ومن ىشء، كل ىف اإلنسان قبلُة قدمنا كما اإلنسان ألن التاريخية، اإلنسانية النزعة
أجل ومن عظيًما. لقدرها وإجالله كبريًا، بآثاره واهتمامه شديدة، به عنايته تجد هذا
أن يحاول الكاتب، رسالة أو الشاعر قصيدة ىف ينظر وهو أحدنا، ينفك ال أيًضا هذا
عليه. أمىل الذى وقلبه إليه، أوحى الذى وعقله تحفزه، كانت التى روحه لنفسه يصور
من وتعّرى نفسه من تجرد حتى الشعر من قصيدة نفسه عن تُذهله لم الذى ذا ومن
متعة أى بل … الوقتى؟ التجرد لهذا ظلك ىف معنى وأى وعقله؟ وروحه شخصيته
أن يطلبون يفتئون ال الذين النقاد أنوف رغم عىل وأطيب وأشهى الغيبة هذه من ألذ
كأن نظًرا! وأصدق حكًما أصح وليكون الهوى من ليتجرد إنسانيته من املرء يتجرد

منه! املستفادة اللذة حسب عىل أيًضا تقدر ال الشعر قيمة
يقول التى الرومى ابن قصيدة ان لو النقاد ولعمر األنسان! وصدق النقاد كذب

فيها:

ورم��ان ت��ف��اح ن��وع��ان: ف��ي��ه��ن وك��ث��ب��اُن أغ��ص��ان ال��وج��َد أج��ن��يْ��ن��ك
أل��وان ال��ظ��ل��م��اء م��ن ل��ه��ن س��ود م��ه��دل��ة أع��ن��اب ذي��ن��ك وف��وق
ق��ن��وان ال��ق��وم ق��ل��وب أط��راف��ه��ن ب��ه ت��ل��وح ع��نّ��اب ه��ات��ي��ك وت��ح��ت
ال��ب��ان ي��ح��م��ل م��م��ا ال��ف��واك��ه وم��ا ف��اك��ه��ة ال��ده��ر ع��ل��ي��ه��ا ب��اٍن غ��ص��وُن
ري��ان ال��ن��ْور م��ن��ي��ر وأق��ح��وان ي��ض��رب��ه ال��ط��ل س��ارى ب��ات ون��رج��س
وري��ح��ان ش��ت��ى ف��اك��ه��ٌة ف��ه��ن ح��س��ن ش��ىءط��ي��ب ك��ل م��ن أّل��ْف��َن
خ��ط��ب��ان ال��ط��ع��م، ت��ب��ل��و ح��ي��ن ل��ك��ن��ه��ا، ظ��اه��ره��ا ع��اي��ن��ت إذا ص��دٍق ث��م��ار
ذي��ف��ان ال��ن��اُس ي��ق��ول وط��وًرا ش��ه��د، ل��ه��ا ي��ق��ال ط��وًرا م��رة، ح��ل��وة ب��ل
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أس��وان وه��و ق��ل��ب اس��ت��راح��ة إال م��ج��دي��ة غ��ي��ر ول��ي��ت ش��ع��رى، ل��ي��ت ي��ا
أف��ن��ان ف��ض��م��ت��ه��ن ال��ف��ن��ون ت��ل��ك ُج��م��ع��ت ب��ال��ف��ت��ى ُم��راد أم��ٍر ألى
وه��ج��ران وص��ل ل��ه��ا غ��ص��ون ل��ك��ن ش��ج��ر م��ن ل��س��ن غ��ص��ون ف��ى ت��ج��اورت
وأح��زان وأف��راح وب��ؤس ن��ع��م أك��م��ت��ه��ا ف��ى ال��ل��وات��ى ال��غ��ص��ون ت��ل��ك
ع��ص��ي��ان ف��ي��ه م��م��ن ال��ب��رُّ ال��ط��اع��ة ذو ل��ه ي��ب��ي��ن ك��ى ق��وم��ا ال��ل��ه ب��ه��ا ي��ب��ل��و
إب��ط��ان ي��ط��وي��ه ب��م��ا ل��ج��ه��ل ال ع��ب��ث وال إلع��ن��ات اب��ت��اله��م وم��ا
رح��م��ن وال��رح��م��ن ال��ع��ف��َو، وي��ح��س��ن ح��ج��ت��ه األع��ن��اق ف��ى ل��ي��ث��ب��ت ل��ك��ن
إل��خ أق��ران. م��ن��ه��ن ل��ن��ا م��س��ت��ض��ع��ف��ات ب��ه ال��رج��ال ي��م��ن��ى م��ا ع��ج��ائ��ب وم��ن

الناس من سواه يد أو الشاعر يد تكتبها لم الصادقة القصيدة هذه إن لو نقول
ثرى ىف شطورها ونبتت نفسها، تلقاء من الطرس صفحة عىل حروفها ارتسمت وإنما

جادتها: األرض تخرض كما الجو وتأثري الهواء بفعل القرطاس

س��ك��وب» ال��ق��ي��اد س��م��ح��ُة «دي��م��ة

بني موضع أخص مبوئها كنت أم الواقع؟ من لها ما تقديرك ىف لها يكون أكان
نزاع! وبال كال! بها؟ صانع اليوم أنت كما «البرشية» القصائد من غريها

إىل ويتغلغل حقائقها، عىل األشياء يعرف أن إىل التوُق شأنه من تدبر ذلك وتدبر
يكون الذى يعدو وال الظاهر، مع يجرى الذى املقلد مرتبة عن بنفسه ويتجاىف دقائقها،
باب فإنه رأى، كل ويعيب قول كل يخطئ الذى املكابر منزلة وعن الخاطر، أول ىف
املعرفة من إليه بك يُفىض بما الصدر ويثلج النفس يُؤنس الفوائد جم املحاسن كثري
أظنها وما األهرام، إىل عام كل ىف يأتون الناس ترى ما أَو التبيني.. من إليك ويؤديه

الهماليا؟! جبال من القدرة عىل أدل وال جماًال، وأفتن تكوينًا، وأبرع جالًال، أروع
خاقان ابن الفتح ِرباع إىل وهضبها لبنان جباَل البحرتىُّ تجاوز كيف ترى أال ثم

قوله: ىف

ال��م��ح��ل��ق ل��غ��م��ام ك��ا ه��ض��ٌب ل��ل��ب��ن��اَن ودون��ن��ا دم��ش��ق ع��ل��ي��ا م��ن ت��ل��ف��تُّ
وج��ل��ق ب��ص��رى ب��ي��ن م��ق��ام��ى ذم��م��ت ب��ع��دم��ا ف��ال��ك��رخ ال��ب��ي��ض��اء ال��ح��ي��رة إل��ى
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م��ون��ق دج��ل��ة ع��رض م��ن م��ن��ظ��ر ع��ل��ى ب��وج��وه��ه��ا أق��ب��ل��ت م��ل��ٍك م��ق��اص��ي��ر
م��ل��ف��ق وش��ٍى أف��واف م��ن أف��ان��ي��ن ح��ول��ه��ا ي��ك��س��ي��ن ال��ح��وَّ ال��ري��اض ك��أن
م��ح��ل��ق ح��م��ام م��ن ب��ي��ض ق��وادم ك��أن��ه��ا ال��س��م��اء ف��ى ش��رف��ات وم��ن
ل��م��ره��ق ف��ك��اًك��ا أو ل��ع��دي��ٍم غ��ن��ى ت��زل ل��م خ��وق��ان ب��ن ال��ف��ت��ح م��ن رب��اع

والبزكة واملليح والصبيح واملتوكلية والكامل واإليوان الجعفرىَّ وصف أنه وكيف
لذة تجد النفس ألن كذلك هذا كان وإنما جبل؟ أو كهف ىف بيتا يقل ولم ذلك وغري

النفس. آثار استجالء ىف وعزاء

ب��ال��ح��ب��ي��ب ال��م��ح��ب وط��رب ب��األدي��ب األدي��ب ك��ف��رح��ة
ل��ل��ط��ب��ي��ب ال��م��ري��ض وح��نَّ��ِة

معنى وليس وأشغف، آنس وبهم وأسكن، أصبى وإليهم أفهم، الناس عن والناس
نذهب ال ما هذا فإن اَدميّا، صانعه كان إذا إال قلبك من ويقع يروقك ال الىشء أن هذا
ما أكثر وأن نفسه، إىل أى اإلنسان إىل حبيب اإلنسان أن نعنى وإنما به، نقول أو إليه
وأثره، ميسمه عليه تبني وما صدره، اإلنسان عن كان ما وهواه لبه عىل ويستوىل يفتنه
ىل أثار إال األمر هذا قط تأملُت وما لفظة. كل ىف وملحوظ حركة، كل ىف ملموح وهذا
استيقنت وإال عليها، أقف لم وعجائب أعرفها لم غرائب التفرس، ىل واستخرج التأمل
ويحاول اإلنسان يتلمس يزال ال اإلنسان وأن وصفت، ما عىل والحال ذكرت كما األمر أن
يكن لم ولو خالء، منه أنه أحس إذا الىشء يستوحش هو كأنما ىشء، كل ىف يجتليه أن
وحالوٌة، رونٌق للحياة وال طالوة، الدنيا عىل كان وال إنسانًا اإلنسان كان ما كذلك األمر
يمأل وهل ومغدانا؟ ومراحنا ومثوانا، مسكننا ألنها إال األرض تروقنا هل ولعمرى
وغصونه ويلهيه، يغنيه وحمامه تحييه، رياحينه أن أحس إذا إال نظر َمن عنَي الروُض
الحياُة؟ كيف ولعمرى وأمانيه؟ وبذكرياته وماضيه، بحارضه متصل وأنه إليه، توسوس
الخلق هذا وسلبتنا اللذيذة، واألنانية الحلو اإلحساس هذا حرمتنا أنت إذ العيش وماذا

العلم؟! وأصل الشعر، وأصل الدين، أصل وذلك التاريخية، والغريزة اإلنسانى
ىف األيام واستنزاف التاريخ، طلب ىف الوقت إنفادتى إىل الناس يدفع ىشء وأى
مثًال الهريوغليفية الرموز لحل واالنقطاع الدارسة، اللغات طلب إىل والتوجه معاناته،
آداب عىل الغوص عىل الناس يحمل وماذا معانيها؟ عن والكشف مشكلها وإيضاح
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ويعنون كلها الطاقة يستنفدون وملاذا والرومان؟ واليونان والهند والفرس العرب
ذلك؟ من عندها ما أمة كل حسب ليس أَو لغة؟ إىل لغة من االَداب هذه برتجمة
للب، أخلب كانت ربما والهمج الرببر وقصص القديمة األمم أساطري أن ىف الرس وما
الناس يحثث وماذا وغريهما؟ وكانت أفالطون فلسفة من للعقل وأسحر للنفس، وأفتن
اإلنساُن كان كيف يعرف أن ينبغى املرء أن هو أليس والترصف؟ الكد هذا إىل ويسوقهم

هو؟ ىشء أى ليعرف الخاىل العرص ىف
أحقُّ ذلك وأن بنفسه: املرء يحيط أن الفلسفة غاية أن الحق، ورأيه سقراط، يرى
علم وال إليه، السبيل هو وذلك إال عرفان ال وأنه التعظيم، استيجاب ىف وأسبق بالتقديم
ولكنه مصباحها، وهو إال حقيقة وال مفتاحها، وهو إال معرفة وال عليه، الدليل وهو إال
تفىض ال وطرٍق العلم، هذا إىل تؤدى ال مذاهب ىف وذهب الغاية، هذه إىل السبيل أخطأ
بعينها، قوة مظاهر من مظهًرا ليس اإلنسان أن حسبانه إال أضلَّه وما املعرفة، هذه إىل
أن يحاول أبًدا فهو عداها، عما منفردة بنفسها مستقلة وروح بذاته، قائم فرد ولكنه
ىف يحصل ما ويتوسم ذهنه، ىف يجرى ما يتدبر بأن اإلنسانى الرس هذا ختم يفض
وال بىشء، ذلك من فاز وما حّدا، ىشء لكل ويضع أصولها، إىل املعرفة ويحلل نفسه،
اُر الرسِّ واستمر عليها، الخفاء واستوىل مستورة، عنه الحقيقة وبقيت بالخيبة، إال عاد
له عن الذى الفاسد والرأى عليها، دخل الذى الغلط هذا إىل الناس فطن حتى بها،

إليها. الوصول دون وسّدا بها العلم وبني بينه حجاًزا صار حتى االتفاق بسوء
وعضو عشرية من واحد هو وإنما ذاته، ىف كامًال بنفسه، قائًما فرًدا ليس اإلنسان
من وأشباهه أنداده إِىل بالقياس إال أمره عىل والوقوف به العلم يتأتى ال فصيلة، من
أمرها ىف فركبهم شبيه، وال له نظري ال منعزَال األرضجسًما الناُس حسب وقديًما الناس.
للناس وضح ملا فساُدها بان اعتقادات نفوسهم إىل وسبقت فاحش، وخطأ عظيم جهٌل
قد فيه. آبائنا رأى عن اإلنسان ىف رأينا اليوم يختلف وكذلك الكواكب. كبقية كوكب أنها
بها، وتستخف وتزدريها الشعوب، من وخالها األمم من عداها ما تمتهن أمة كل كانت
فيها نرى ونحن األمم. أرشف أنهم العرب زعم ذلك ومن والرببر. الهمج ىف إال تعدها وال
لهذا … العداوات بينهم وقطعت اللغات، وفرقتهم البحار، شملهم صدعت إخوانًا اليوم
ويعرب اإللهية. الحكمة آيات صفحاته ىف فيقرأ وأجداده آبائه تاريخ عىل أحدنا يعكف
ىف والغبطة، األنس ومن والخفة، الروح من واجًدا اإلنسانية، القوة مظاهر سطوره ىف
الحارض.. العرص أخبار ىف يجده ال ما املاضية، واألجيال الخالية القرون أخبار مطالعة
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املهجورة، القديمة رسائله من شيئًا يده ىف املصادفة تلقى إذ أحدنا، أن وكما
الذكر، يعتاده أن يلبت ال ثم إليها، ملتفت وال بها حافل غري وهو األمر بادئ يقّلبها
املسارعة، بعد ويتمهل العجلة، بعد قراءتها ىف فيرتسل حارضه، عن ماضيه ويلهيه
وتلك خطه هذا يكون أن يستبعد كأنما لفظ، كل ويستخرب حرف، كل عىل ويقف
ثم عليه، وردت واملرسات الهموم وتلك به، مرت األيام هذه أن واليصدق قلمه، مقاطر
روح شبحه ىف فتدب الشكوك، معتلجات عنه وتنتفى الغموض، املاىضحجُب عن تنزاح
كذلك — شك غري من رسائله هذه أن ويعلم دماؤه، طيفه عروق ىف وتجرى الشباب
وما منه، وقرابته إليه، نسبته عليه وتخفى األمر، أول ىف القديم التاريخ أحدنا يستغرب
مكانهما وتحل الشبهة، وتنجىل الوحشة، عنه تذهب حتى بعضها أو صفحة إال هى
حياته! ترجمة ويتصفح نفسه تاريخ يقرأ وكأنه ويصبح اليقني، وروعة األنس بهجة
يؤكد ولم التعاطف، هذا نفوسنا ىف يحرك لم هو إذا التاريخ يفيدنا ماذا ولعمرى
هذا كان وإذ دوًرا. فيها كل يمثل طويلة، قصٌة الحياة إن والغابر؟ الحارض بني العقدة
بينة عىل لنكون محله وحللنا مكانه، خال من بدور علًما نحيط أن ينبغى أفليس كذلك
أَو املنرصم؟ الفصل ىف برصه أحدنا يرجع أن ىف الغرابة من ىشء ثمَة وهل أمرنا؟ من
واحدة األساسية الفكرة تكون أن رواية كل ىف عنه معدل ال الذى الرضورى من ليس

الفصول؟ كل ىف
حى وامَّ خربه، استرس قد اإلنسانية الرواية هذه فصول من كثريًا أن ىف ريب وال
ولم والبحث، التنقيب عن الناس أيدى يغلل لم ذلك ولكن علمه، هللا عند وأصبح أثره
وإن عنه، اَثاره استخبار ىف واملبالغة اإلنسان أخبار تفحص من يرومون ما دون يحل
اليقني.. بربد ثلجوا وال الكفاية، رائحة يجدوا ولم الحجة من يتمكنوا لم بعُد، كانوا،
ال األمر، حقيقة إىل اإلفضاء عن البادى وقصورهم الظاهر عجزهم عىل الناس، ترى أال
ىف كانت وإن وعظمائه، العالم أبطال آثار من إليه أيديهم تصل ما يجمعون يزالون
أحالمهم ويستجلون نفوسهم، منها يستشفون علهم وزن، وال لها قيمة ال تافهة ذاتها

وهواجسهم؟
ملعانى أفطن األسباب، وضعف الذرائع، ونزارة الوسائل، قلة عىل اليوم أنا إال
من لها تقديًرا الجملة ىف وأحسن لها، إدراًكا وأشدُّ اإلنسان، ىف والبطولة العظمة
أن غري األرباب، ومنازل االَلهة مراتب إىل أبطالهم رفعوا قد كانوا وإن فإنهم، أسالفنا،
نسكن ال اليوم ونحن حياتهم. عنجهية عن شيئًا هذه عبادتهم ىف ليجد املتأمل الناقد
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أنا غري «أورمزد» مظاهر من الشمس أن نعتقد وال «فلهلال» أو «أوملب» جبال عظماءنا
وليس تقديًرا. وأحسن إدراًكا وأوسع نظًرا وأصح نفًسا وأصفى حّسا ألطف ذلك عىل
بها أحس كانوا فلعلهم — والبطولة للعظمة يفطنون ال كانوا آباءنا أن هذا معنى
غري كانتا إليهم ونسبتهم بعظمائهم صلتهم أن معناه ولكن — لها اإلقرار إىل وأرسع
املقنع والدليل القيم الربهان طريق من ذلك نثبت أن أردنا نحن ولو الجوانب. متعددة

يجب. ما وإضاعة يجب ال ما تكلف وإىل التطويل إىل ألحوجنا
عىل يُعني ما ثمَة وليس بالحياة، إيمانه بالعظيم اإليمان عىل مطبوع واإلنسان
كوكبه عرص كل ىف العظيم ألن اإليمان، هذا مثل وحشتها من ويجىل الحياة احتمال
إال العظماء لوال الناس وهل الزاخر، وبحره الزاهر، وبدره الساطع، ونرباسه الالمع،

الذباب؟ من تالل أو النمال من جبال
والجميل نسيمها، أنفك إىل ويتثور نفحتها تسطعك أن يعييها ال الوردة أن وكما
العظيم يرهق ال كذلك مالحته، قلبك ىف وترتسم حسنه، لعينك يتمثل أن عليه يشق ال
به. وآثره له وأسنى عليه هللا أفاض بما اإلحساس عليك ويضفى صفاته من يسوغك أن
وانتماء، انتساب إليهم وله اتصال، الناس وبني بينه يكون حتى يتهيأ ال ذلك ولكن
وبالغون يحبون، ما عنده واجدون أنهم — وكابروا أنكروا وإن — الناس يحس وحتى
إىل يجيبك أو إليه، بك حاجة ال ما إليك يسدى من الناس من فإن يطلبون.. ما منه
فطن من العظيم وإنما فيه، خري وال عنده ثمرة وال وراءه طائل ال وهذا تسأله، لم ما
موضعه عرف ومن فراشها، والضعف االفتقار مواضع وأدرك فسّدها، الناس حاجة إىل
الناس وال هو يدرك لم ولو حتى يطلبون، مما وأمكنهم نفوسهم، ىف ما الناس وبلغ
لنفسه يحفر كالنهر ألنه موقعه، عنه يخفى أو موضعه، العظيم يخطئ وليس ذلك.

التدفق. مع ويعمقه تحدر أينما مسيًال له ويكون مجراه
العظماء، فيها ظهر التى العصور تاريخ ىف ونظرت نفسك إىل رجعت إذا وأنت
ال العظيم أن مذهب، نحوك وللتوقف نصيب، فيه للشك يكون أن يأبى علًما علمت
آمنة تلد لم لو وأنه شديًدا، مثله إىل واالفتقار ماسة، إليه الحاجة كانت إذا إال يظهر
من لنبع لندن إىل بلده من شكسبري يهرب لم ولو العرب، نساء من غريها لولده محمًدا
أكثر يسع ال قد الواحد العرص أن وأليقنت اليوم، له تقرأه الذى الشعر هذا مثل غريه

منزعه. ىف وعكسه مذهبه ىف نقيضه ويسع يسعه هو أو واحد، عظيم من
يتناول العظيم كذلك للحيوان، صالًحا غذاء األرض معادن يحول النبات أن وكما
كفؤا صادفت إذا والطبيعة صالحة، برجعة منها الناس ويجىء فيستخدمها الطبيعة
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وكشفت مالبسها، عليه أضفت بأعبائها، مستقال وناهضا لها، مطيقا وواليا بها، حقيقا
رائدا له وكانت الريب، معتلج عنه ونفت الحجب رسها عن وأماطت نفائسها، عن له
وتظهر مضمونها، عن الطبيعة تفصح فإنما ويذهب، يؤم حيت وهاديا يطلب، فيما
واستشفافها رموزها، معاريض من وتوسمها فهمها، عىل القدرة فيه تكون ملن مكنونها،
فإن الحفاظ، ىف األبرار من وتستشعر الوفاء، ىف اإليفاء فيه تظن ومن لثامها، وراء من
لكل مذللة وال أحد، لكل مبذولة ليست معانيها وخصائص وأرسارها الطبيعة دقائق
أحًدا، شيئًا ينظر وما كان نظر إذا ملن ولكن طرًفا، إليها يرفع أو كّفا، إليها يبسط من
يعرف كما شناشن، منه فيه ما أو رضيبه إال به يحيط وال شبيهه إال يعرفه ال والىشء
تخفى أو منبته، ينىس فليس األرض طينة من واإلنسان إليه، ويجتذبه الحديد الحديد
يتلوها صحائف عرص كل ىف منه تعلق مطوى كتاب والطبيعة وجرثومته، طينته عليه
بينهم الحجب وُرفعت عنها، لهم وكشف عليها، ودلوا إليها، هدوا أناس الناس عىل

وبينها.
عند واستوى شيئًا، النار إلحاُح يزده لم املائة، حرارته بلغت إذا املاء أن «وكما
فوقها وال ملستزيد، زيادة وراءها ليس غاية اإلنسان لعظمة كذلك ماء، كل الدرجة هذه

وتفاوتوا. تباينوا مهما بلغها» من كل عندها يستوى لهمة، مرتقى
هذه إىل ويرتقوا الغاية، هذه يبلغوا أن يحاولون أربعة أو ثالثة العرص ىف يظهر
ىف مجدون وهم بإمالهم، ويتبعونهم بعيونهم يرمونهم حولهم، من والناس، النهاية.
ما يبالون وال ينظر، لم ملن وال نظر ملن يكرتثون ال التوقل، ىف مندفعون اإلصعاد،
الجهد عىل كان لو بأن ويتعلل فيهن عقبة أحدهم تتعاظم حتى سبيلهم، ىف يعرتضهم
والناس له، شمر عما فينكل العقل، وتواصل املوانع تعاقب الثانى ويثبط لبلغه، مزيد
السحب تكتنفهما حتى االَخران وتمىض ساخر، به وضاحك عاذر، له مبتئس بني
وتثور الخطب ويعظم الربد يشتد ثم النسور، وترمقهما الناس عيون عن ويغيبا
خوان واملجد أحدهما، فيهوى األرض وتتصدع املرتقى ويتوعر العواصف وتهيج الرياح
السحب بروق بني العوائق، ظهور مذلًال املوانع، رقاب متخطيًا اآلخر وينطلق وغرار،
فيصافح النهاية، ويبلغ الغاية، إىل ينتهى حتى وهجودها، العواصف وثورة ورعودها،
واملتنبى واملعرى وملتون وشمكسبري وهومر ومحمًدا وعيىس وموىس وبوذا كونفوشيوس

حرصهم. إىل بنا حاجة ال ممن وغريهم والفردوىس هاردى وتوماس وشيللر وجوته
من أبعد إىل ينظرون ال ممن متعلق بها يتعلق أن عىس ضعيفة شبهة وهنا
قد واملثل الرأى هذا صاحب أن يدعى أن وهى بنانهم، أطراف يفوتون وال أنوفهم،
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متجاوز وال عليها مزيد ال غاية للعظمة أن من زعم فيما الحد وجاوز القول ىف أرسف
مفضول. وال بينهم فاضل ال املزية، ىف متكافئون العظماء من بلغها من وأن وراءها،

جهة من فيها الناس عىل الغلط دخل وإنما األفواه، عىل سائرة شبهة وهى
رشقا الدار تحد كما وتحد وعرضا، طوال األرض تقاس كما تقاس العظمة أن حسبانهم
الشاعر أن ونسيانهم يحتملها، ال وما والقياس النسبة يحتمل ما بني وخلطهم وغربا،
مدينًا روائى كل كان وإن وأنه العالم، العالم أخمل إذا الفحل أخاه يخمل ال مثًال الفحل
أزرى كما به، يزرى أن غري من أحد شأوه يدرك أن بمانع ليس هذا أن إال لهومر،

بالجميع. وديكارت بجاليليو، كيلر أزرى وكما متزو، بدائنه جاليليو
أبًدا فهو حال، إىل يطمنئ وال حد عند يقف ال العلم ألن كذلك هذا كان وإنما
من واملتأخر القديم، ينسخ منها فالجديد أحدثها، العلمية الكتب خري ولعل تقدم. ىف
ىشء كل ىف واألصل األولون، وضع ما عىل ويشيد املتقدمون أسس ما عىل يبنى العلماء
«النوع» هذا من لىشء قابًال ليس أنه ىف الشعر جمال ولكن ويتقدم، ويقوى يزيد أن
وحى والشعر اكتسابى، العلم وألن واإلحساس، اإلرادة ابن ألنه والتقدم الزيادة من
فإن واحد، جانب من أكثر لها النرد كحجارة والحياة الحياة، من صورة وهو وإلهام،
أو دانتى؟ من غض شكسبري ترى هل الخالية، القرون ىف البرص فأرجع هذا ىف امرتيت
يدرى مما بأكثر له مدينا هذا كان وإن املتنبى من الرومى ابن أو هومر؟ من دانتى
وإنما تحول يلحقه وال تغري عليه يطرأ ال جامد الشعر أن هذا معنى وليس الناس؟

ينقص. وال يزيد ال كالبحر ولكنه مثلها أفقه ويتسع الحياة مع يتحول أنه معناه
صولون دهشة عىس ما — السابقني واملثل الرأى صاحب يقول كما — ولكن
نسخر رآنا إذا زينون أو القمر؟ عىل السنة حساب ىف اليوم نعتمد ال أننا علم إذا تكون،
له قيل إذا تعلم، من وهو أفالطون، أو أجزاء؟ ثمانية إىل مقسمة الروح إن قوله من
له نهاية ال ما إىل تتجزأ املادة أن علم إذا أبيقور أو داء؟ كل يشفى ال البحر ماء إن
ألنه كريّة حركة له ليس العنارص خامس إن له قيل إذا أرسططاليس أو األجزاء؟ من
بسودائها بيضائها والنعم الشاء اختالط أن علم إذا إيمنيد أو خامس؟! عنرص ثمَة ليس
له قيل إذا كريسباس أو غريه؟ وال الطاعون من ينفع ال لآللهة قربانًا بعضها وتقديم
خري ليس اإلنسان لحم وإن محدود بمستدير ليس الكون وإن سطًحا، ليست األرض إن
الحية تقتل ال كلمة ربَّ وإنه ابنته، من يتزوج أن ينبغى ال األب وإن لإلنسان، طعام
من مصنوًعا جوبرت سيف كان وإن وانه الجو، ىف النسور توقف وال ، الدبَّ تذلل وال
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ىف تعيش ال العنقاء وإن منه، النعش يصنع أّال ذلك أجل من يجب فليس الرسو خشب
الشمس وإن األثقال، العربُة تحمل كما األرض يحمل ال الهواء وإن غريها، ىف وال النار
أهل كان وإن شيئًا!! يعرف ال إنه وأخريًا.. األنهار.. من القمر وال البحر من ترشب ال

عليه: نقشوا تمثاًال له نصبوا قد أثينا

ىشء»!! كل يعرف الذى كريسباس «إىل

وال شأوه. يبلغ ولكن الفائت يفوق ال اآلتى ألن ذلك خالف عىل الشعر ىف واألمر
قدر املعرى صغر وال النابغة، اسم يخمل لم املتنبى فإن متأخر، من متقدم عىل خوف
وتعجبنى بشار. من الرومى ابن وال هانئ، ابن رتبة من الرشيف أنزل وال البحرتى،

قال: شيللر وزميله معارصه إىل جوته كتبها كلمة

ولست قصيدة، تل» «وليم قصة ىف أنظم أن فحدثتنى النفس عادت «لقد
منك». عىلّ بأس وال منى، عليك بأس وال روايتك من عىلّ أخىش

بعضا بعضهم يدفن وال بعض، أكتاف بعضهم يركب ال الشعراء ألن صحيح وهذا
األواىل. هام عىل أواخرهم ويمىش

كان لو إذ سبق، من غرار عىل والطبع والحكاية التقليد الشعر ىف األصل وليس
ىف منهم أحد ظهر وملا العصور آخر ىف الفحوُل يظهر أن ذلك الستوجب كذلك هذا
تخيل، لطف حضارتها، ىف كالشعر وبداوتها األمم جاهلية ىف الشعر ترى ولكنك أولها،
أساليب وتباينت النظر وجهه اختلفت وإن للغاية، وقصًدا مسلك، وسداد معنى، ودقة
يزيد وليس كالبحر، فتور، يعروها وال نقصان يلحقها ال اإلنسان شاعرية ألن التناول.
ما يبثك جاش إما البحر أن وكما الغيث، احتباس يضريه وال الغمام صوُب البحَر
ولجه املصطفق، واَذيه امللتطم، موجه رسه بجميع لك وتفىض واحدة، مرة صدره ىف
وباطن اإلنسانية النفس رس بمكنون الشعراء إليك يسرتيح كذلك املغرب، وثبجه املربد،
«تسكن الشعراء.. تتابع األمواج وكتتابع عرص، كل ىف وبطنها ظهرها ويفرشونك أمرها،
النواىس نسيم بعد وتأتى القرآن»، فيطفو اإلنجيل ويرسب الرومانسريو، فتثور اإللياذة

املعرى. رصرص البحرتى صبا وبعد الرومى، ابن زوبعة
سبقه؟ ملن معادة صورة واحد كل أفليس كذلك هذا كان إذا يقول: مستفرس ورب
يتفاوتون بعد، أنهم، عىل أشكال، جميًعا الشعراء فإن صواب، أيًضا وهو خطأ، وهذا
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متباينة، واألرواح متطابقة والقلوب مختلفة، واألصوات واحد فالنفس الشديد، التفاوت
بميسمه. ويسمه بطابعه الشعر يطبع شاعر وكل

واأليام رياح.. كلها بعد وهى وحرور، ورصرص وعواصف، نسيم الرياح كذلك
هومر والشعراء أيام، كلها بعد وهى ومميزاته، حوادثه يوم ولكل واثنان، وأحد سبت
هومر وكلهم شعراء بعدكلهم وهم بها، يتميز التى صفته ولكل وفرجيل.. وشكسبري

شكسبري.. وكلهم
نرى ال — كالمنا صدر ىف القول عليه أسلفنا مما القارئ رأى كما — فإنا وبعد،
حقائق «هذه يقول: حيث البطولة» وعبادة «األبطال كتابه ىف بسطه الذى كارليل رأى
الكائنات شأن ىف واللغط اللغو من بدًال كانوا نحن.. منا إدراكه! إىل أرسع األقدمون كان
هللا آليات أفهم كانوا أولئك قلوبهم. حشو واإلجالل والروع لوجه، وجًها إليها ينظرون
ذلك من وأحسن الطبيعة، يعبدون كيف يعرفون كانوا عبيده. ىف لرسه وأدرك كونه ىف

اإلنسان!». يعبدون كيف
وال والبطولة، للعظمة إدراًكا منا أضعف كانوا األقدمني أن إىل نذهب لم أنا بيد
وأقل منهم املعانى لهذه تقديًرا أحسن إنا قلنا وإنما حّسا. أبطأ وال ملعانيهما فطنة أقل
الذى كتابه ىف كارليل علينا ينكره ال ما وهذا لكنهها، واستبطانًا استشفاًفا وأدق غلّوا
تطور كيف فصوله وتنسيق تبويبه من يعرف األبطال كتاب ىف الناظر فإن إليه، أرشنا
ىف كان اإلنسان أن وكيف العالم، ىف ىشء كل تطور كما دائرته واتسعت البطولة معنى
ورصفوا األنبياء فظهر لإلنسان، ليست األلوهية أن عرف ثم األبطال يعبد األمر بادئ
عىل وأقاموهم غلوائهم من وكرسوا ذلك ىف خطأهم وصححوا الناس، عبادة عن الناس
مقصورة ليست البطولة أن ذلك بعد الناس أدرك ثم وأفضل، أمثل ريب ال هى طريقة
هو كلوثر قسيس رب وأنه غريهم، دون وحدهم بها يختصوا لم وأنهم األنبياء عىل
العظماء، كل ليسوا والقساوسة األنبياء أن إىل فطنوا ثم األبطال، بني األوىل املنزلة ىف
اليوم أنا أحد ذلك بعد يدعى فهل عظيم، وامللك عظيم، والفيلسوف عظيم، الشاعر وأن
ىف للعظمة أفطن لسنا وأننا نظر؟ مطارح وأبعد فكر مجال األقدمني من أوسع لسنا
دون بقلوبهم العظماء إىل يتوجهون كانوا األقدمني أن ترى ألست ثم مظاهرها؟ جميع

مًعا؟! وعقولنا بقلوبنا إليهم نتوجه وأنا عقولهم،

علم لو الرومى ابن وافرحَة الرومى؟ البن ترجمًة ألنكتب املقدمة؟ هذه كل ففيم وبعد،
إهمال عليه أرخاها التى الظلمات من به يخرج رجل العرشين القرن ىف سيظهر أنه
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هذا وأن العاثر؟ وجده األعمى حظه حياته عىل وأسبلها العرب، من السابقني املؤرخني
العظماء؟ سلك ىف سينظمه القلب الطيب املنصف املؤرخ

مدمجة الحدود، محكمة الشاعر لهذا ترجمة للقارئ نؤدى أن نطمع فما كال.
ما أصابه رجًال نعرف فما كبري، يأس لعىل ذلك من وأنا الطريقة، واضحة التأليف،
إال له يجب ما وتناسوا وميتًا حيّا الناس به تهاون شاعًرا وال الرومى ابن أصاب
وأعظم لرجاالتهم، إجالال وأقل لكربائهم، استصغاًرا أشد هم قوًما أعرف لست بل هو!
هذا أن عنا يخفى وليس العرب! من أقدارهم لحقيقة تنبًها وأضأل بحقوقهم، تعاونًا
النفور وأشد السخط كل منهم ويصادف سيئًا موقًعا البعض نفوس من سيقع القول
صدمة املباغت وللجديد الصدور، ىف ومهابة النفوس، ىف وقدًرا وجالًال روعة للقديم ألن
وثابت الروع، واطمأن الطبيعة سكنت إذا حتى العقل، لها ويتبلد الذهن لها يضطرب
ينبغى قالوا ذلك أجل ومن السداد.. من وحظه الصواب من مبلغه املرء تبني النفس،
عىل نفسه راض من أن بيد خصوم. وكلهم أعداء كلهم الناس أن عىل الكاتب يكتب أن
قرارها، ألمور ا تقر أن إىل التوق شأنه ومن الزور، قول عن والتجاىف الصدق توخى
ويؤاتينا هذا، رأينا ىف سيتابعنا — املقلد مرتبة عن نفسه يربأ ومن مواضعها، وتوضع
حق، أنه إال املرارة، صادق كان وإن الحق، فإن الصدمة امَلته وإن نقوله.. ما عىل
ونسج الزور وصف إىل الكاذب والترشف الباطلة العصبية تدفعنا أّال خلقاء ولنحن
من النفوس بعض فارت إن علينا وماذا والبهتان. باملني وتلبيسه الحق وتمويه اإلفك
— الكاذبة؟ املباهاة وشهوة امللفقة والحفيظة املصطنعة الحمية بها وثارت الغضب،
سخط من نباىل وما أغنياء؟ يزعمهم آباء له كان بأن بالرتاب الالصق املعدم مباهاة
الحق يغري غضبهم ترى وهل رضوان؟ للتاريخ فيه ما كل اخرتنا نحن إذا رىض ممن
مقرصون، العرب مؤرخى أن تسخطهم ينفى هل أم العقول؟ بدائه ىف املعلوم الرصاح
العني تنفذ ال الرسج غليظ النسج كثيف برًدا وغريه الرومى ابن ألبس قد تفريطهم وأن

فيه؟
البيت أن من املذهب ىف خصومنا به يحتج أن عىس ما هذا رأينا عن ينزلنا وليس
إذا «كانت العرب من القبيلة وأن منها، يحط أو قبيلة يرفع كان الشعر من الواحد
باملزاهر يلعبن النساء واجتمع األطعمة وصنعت فهنأتها القبائل أتت شاعر فيها نبغ
ويملئون الشعراء يقربون كانوا وخلفاءهم العرب أمراء وأن والولدان»، الرجال وتبارش
وأصدق جناب أمرع ىف منهم وينزلونهم والصالت، بالجوائز وأيديهم بالعطيات أكفهم
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منه، تديل وال قولنا تدفع ال التى والنصوص والشواهد الحجج من ذلك غري أو منزل،
صحته. تنكر وال فيه يمارى ال مما ذاتها ىف كانت وإن

النفس، وتتوجره املرء يتجرعه ما أوجع اللسان وخبث والتشهري الهجاء أن وذلك
تارة والطاقة، الوسع ىف ما بكل ويتوقونه ذلك من يتفزعون عرص كل ىف الناس زال وما
ذا ومن الوعيد. أو الوعد أو واملداراة باملصانعة وأخرى الغمر، والنائل الجزل بالعطاء
الذم يتقى ال الذى ذا من بل قبيحة؟ وسمعة فاضحة شهرة له تشتهر أن يرىض الذى
تخرج الواحدة الكلمة أن كيف ترى ما أَو فيه؟ قيل ما يباىل وال بالغضاضة يحفل وال
أولو قوم والعرب بها؟ غريها ثقة وتفقدها بأرسها أمة تجارة تعطل قد الرجل فم من
لسانا أبسطهم من يتخذوا أن بمستغرب فليس الخيام، وسكان البدو كل شأن سذاجة،
ويذبون أعراضهم، بها يحمون درًعا قريحة وأسمحهم زندا وأوراهم عارضة وأقواهم
أعدائهم، عىل به ويستطيلون خصومهم، عىل به يستظهرون وسالًحا أحسابهم، عن بها
يعدون كانوا وكما وحريمهم، وأموالهم جسومهم لصيانة الحديد ىف يتقنعون كانوا كما
بالنوال للشعراء أكفهم الخلفاء يبسط أن بعجيب وليس والزحوف. للمالحم الخيول
للملك وأصون والطعن القدح عن لها وأكف باملديح أللسنتهم أطلق ذلك فإن واملربات

الضياع. من له وأحفظ
الشعراء أن من أكثر عىل يدل ما ذلك ىف وليس األمر، وواقع الحال حقيقة هذه
وما النقل، من الرشاب عىل به يتفكه ما أو والدروع، والسيوف الخيول بمنزلة كانوا
«إن العمدة: كتاب ىف رشيق ابن يقل لم أَو والورد. الريحان من اللهو مجالس به تزين
لقد بىل تُنتج»؟! فرس أو فيهم ينبغ شاعر أو يولد بغالم إال يهنئون ال كانوا العرب

هوانًا! بذلك وكفى وهللا! قالها
فإنه به، تحدجهم مما لهم والتنصل عنهم والنضح للعرب االحتجاج ىف قيل مهما
من غريهم عند فيها هو التى دون منزلة ىف عندهم كان الشعر أن ىف عندى ريب ال
جاللة إىل يفطنون بحيت الروح سعة من يكونوا لم أنهم ىف شك وال والشعوب، األمم
هذه عن انرصفوا لكانوا وإال الشاعر، وظيفة وعظم وحقيقته ماهيته ويدركون الشعر،
أرشف هو ما الشعرية األغراض من ولتناولوا فيها، وأمعنا بها أولعوا التى السخافات

الهجاء. من وأنبل املدح من
لئال نفتحه أن نحب نكن ولم غاية، إىل ال وتفنن اتساع له القول من باب وهذا
املباحث هذه بأمثال الناس عهد ألن موصدة، تظل أن لنا خري اللداد من أبواٌب تستفتح
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الحقيقة. خشونة تجرحها ناعمة غضة األعظم السواد عقول زالت وما حديثا، زال ما
والسعى مسعًفا، أحد كل مع منه اإلمكان وجدت منه العالج رمت إذا بحيث الداء وليس
قدته إذا ثم له، يكون رأى عن أحدهم تميل حتى الجهد لتلقى فإنك منجًحا، فيه
إىل فعاد يدهشه خاطر له عرض فكرك، عن والصدور رأيك عىل النزول إىل بالخزائم
وأحسب دفينه، وهجنا غباره أثرنا نحن أمر عن ننكص أّال خلقاء ولكنا أمره! رأس
إبرازها من يشفقون كانوا وإن اآلراء هذه صدورهم ىف تهجس الناس من كثريًا أن
بقلوبهم وهم بألسنتهم والجوك ماروك ربما أنهم العياء، والداء والبالء، بها، واملعالنة

واألسقاط. الغوغاء رأى إىل وذهابًا الجمهور، وراء منهم جريًا يطابقونك،
عن الذهن ىف وشطط الذوق ىف فساد اثنان: تقديرنا ىف العربى األدب عيوب أظهر
الثانى ترد أن تستطيع وأنك متداخالن، العيبني هذين أن بخاف وليس السواء. السبيل

الحدود. واضحا تداخلهما عىل ولكنهما الثانى، إىل األول أو األول، إىل
الشعور، لطاف اإلحساس، شديدى بطبيعتهم كانوا وإن العرب أن ذلك ورشح
يجمعون فهم البادية وعنجهية الصحراء جفوة فيهم أن إال البدو، ككل اإلدراك دقاق
ألفوا ملا وهم وتوعرهم، ودماثتهم وسيئاتهم وحسناتهم ورذائلهم البوادى فضائل بني
عواطفهم، أعنة من يحبسوا أو نفوسهم غلواء من يكرسوا أن يستطيعون ال الحرية، من
يبكون عنان. بغري ماضيٌة ة وِرشَّ لجام بغري جامحة حدة وانفعاالتهم حركاتهم كل ففى
لتكاد حتى أناة، وال رفق غري ىف وتبغضون، وتحبون ويسكنون، ويثورون ويضحكون،
فكأنهم الطغيان. ولوائح الحدة واَيات الغلو مظاهر وأفعالهم أقوالهم كل ىف تلمح
شعرهم وكأن وشدتها. وجدبها حزونتها األرض ومن وقدتها، الشمس من استعاروا
فهرس ألفاظهم وكأنما العذراء، الروضة ىف الزهراء الزهرة ال الخالء، ىف النابت العود
ىف تحتشد لجالج قائلهم وكأن البنان، إشارة إليها تشري نفوسهم ىف التى للمعانى
بعض، أثر ىف بعضها مزدحمة يخرجها ثم شدقه ىف لسانه بها فيجيل املعانى خاطره
وهل شياطني! العرب ولشعراء صربه. بها يشقى وقفات وبينها متصادمة، تخرج وقد
وال البواىل، واألطالل املحيلة، الرسوم إال تألف ال وهى ذلك؟ غري الفياىف هذه تخرج
أن الشاعر أراد فإذا عنها؟ وصدفت منها خريًا وجدُت وهل األدراس. األربع إال تغىش
شغله عنها، انثنى إذا حتى النياق، ومتن اإلبل ظهور إليها ركب الوحى منها يستمد
من عليه هب وما بها، اهتداؤه كان وكيف النجوم، من إليها طريقه ىف رأى ما وصف
وماطرها، جهامها السحاب، من وأظله وصادقها، خلبها الربوق، من وأومض الرياح،
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السفح، ليلة نفرتها الظالم ىف الرسب وجفلْة املتألق، حبيبته وجه القمر أذكره وكيف
إليه أوحى ما ينىس حتى حديث إىل حديث من بك ويفىض األمر األمُر يذكره يزال ال ثم

قال!! بما فيجتزئ الشعر بنات من شيطانه
جد.. عن ترجم هزل فرب واملزح، الدعابة إىل به نرمى أنا يدفعه ال صحيح وهذا
كانوا كما واحد طريق ىف ساروا قد جميًعا الشعراء أن يجد العرب شعر ىف والناظر
عىل ويجرى املتقدم يقلد منهم املتأخر وكان واحدة، طرقا صحراواتهم ىف يسلكون
دليَال ذلك وحسبك األغراض، ىف ال واألسلوب اللفظ ىف هو إنما الفِرق وأكثر منهاجه.

الترصف. عن والعجز والحظرية الروح ضيق عىل
إن نقول أن نريد وإنما شعرهم، من الغض أو العرب عىل الزراية نحاول لسنا
ىف نفسا وزادها العربية للدولة البقاء ىف فسح هللا أن ولو األمم! أشعر ليسوا العرب
فيها يتبني ما قلبه فيملك الغرب آثار ليقرأ أحدنا وإن يشأ! لم ولكنه — وسعة أجلها
الحياة دالئل من يستشفه وما والرشف، النبل ومخايل واإلخالص الصدق سمات من
ذكاء من يتؤسمه وما مظاهرهما، جميع ىف وعبادتهما وحبهما بالجمال واإلحساس
وتجاوبها وتناسيها النفس وعلو الرسيرة وصفاء النظر وصدق الفؤاد ويقظة املشاعر

الطبيعة. مظاهر من يكتنفها ما مع
ملفاتن أفطن اآلرية الشعوب أن ينكر وما للشبهة، فيها موضع ال حقيقة هذه
البصرية ضعيف مكابر كل إال والفضيلة الحق وجمال اإلنسانية النفس وجاللة الطبيعة
الحق ألن الباطلة العصبية ونقول — ذلك إدراك عن الباطلة العصبية أعمته رجل أو
املوفق، السعيد فهذا بنصيب منه فاز رجل فأيما التماسه، ىف سواء وكلنا الوجود، غاية
ُمنجح. غري الدنيا هذه عن انرصف أنه أحد من يغض وليس ومشكور، معذور فهو وإال
العظمة، من منازلهم لتعرف رجالهم وكبار وكتابهم العرب شعراء تأملت إذا وأنت
استيجاب ىف وأسبقهم هنالك، وأولهم بذلك، أوالهم وجدت العبقرية، من ومواقعهم
برد، بن بشار مثل من العرب غري إىل نسبهم ينتهى قوما التقديم، واستحقاق التعظيم،
العميد وابن املقفع وابن ومهيار الرومى وابن نواس وأبى حفصة، أبى بن ومروان
حنيفة وأبى األصبهانى الفرج وأبى الصابئ إسحاق وأبى الزمان وبديع والخوارزمى
به يستهان ال أثًرا للوراثة أن تعلم وقد حرصهم.. إىل رضورة ال ممن وغريهم النعمان
اَرى وهو الرومى ابن مثل يرث أن بمستغرب فليس العقل، واستعداد الجسم تركيب ىف
أشبه شعره ىف يكون وأن وصفاتهم، قومه شمائل من كثريًا — يونانى فارىس — األصل
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من لغريه وأخرى الرومى البن قصيدة بني يقارن أن القارئ وحسب بالعرب. منه بهم
أن وكيف املنزعني، بني الفرق ليعلم املعانى أبواب من باب أى ىف العرب شعراء صميم
وموضوعاته. لغته ىف عربيّا بقى وإن أشكل، وبهم الغرب شعراء إىل أقرب الرومى ابن
وقيل جريج، بن العباس بن عىل اسمه إن قالوا الرجل؟ هذا ترجمة وما
بغداد بمدينة كانت والدته إن وقالوا اسمه! بتحقيق أحد يعن لم جده حتى جورجيوس!
ىف ومائتني وعرشين إحدى سنة رجب من خلتا لليلتني الفجر طلوع بعد األربعاء يوم
بن جعفر بن عيىس مواله قرص بإزاء دار ىف الختلية ودرب بالعقيقة املعروف املوضع

املطلب. عبد بن العباس نسل من املنصور
من أيدينا إليه وصلت فيما «املبسوطة»! ترجمته من املؤرخون ذكره ما جل هذا
وليت الغيب! زوايا ىف ودفنوه عنا طووه مما بغريه وأحطنا ذلك جهلنا وليتنا الكتب،
رجب من خلتا ولليلتني قبله؟ أو الفجر طلوع بعد ُولد أنه علمنا من لنا نفع أى شعرى
أرشاطها طمست التى املواضع من بغريها أو وبالعقيقة سواه؟ من أو منه بقيتا أو
ندرى ال دمنا ما عيىس؟ بن جعفر أو جعفر ابن عيىس موىل كان وأنه رسومها؟ وعفت
كأن لهم، ومعارشته له مؤالفتهم كانت وكيف الناس، من غريه من أو منه كان كيف
األسفار، أخبارهما من امتألت اللذين نواس أبى أو كالبحرتى شاعًرا يكن لم الرومى ابن
وأرضابه ربيعة أبى بن عمر استحق ما مثل املؤرخني عناية من يستحق ال كأنه أو
مثل أو وجوده، وينفى بعضهم ينكره الذى املجنون أو وجميل، كثري مثل من املخنثون،

القاسم!! أبى مركوب استحق ما
كان بأنه مقرونًا إال املؤرخون يذكره ال الرومى ابن مثل جعفر! بن عيىس موىل
ابن ينسب أن واستحق وكفله به وعنى تعهده ذلك مع املوىل وليت املخلوق! لهذا موىل

الرومى: ابن له يقول الذى هو جعفر بن العيىس هذا إليه!! الرومى

ت��ج��رد؟ وال��س��ي��وف أج��رد ال ل��م وأغ��م��د؟ ال��ق��راب م��ن أس��ل م��ال��ى
— ل��م��ه��ن��د؟ وإن��ن��ى — ل��ل��رج��ال ي��ا م��رة ال��ض��رائ��ب ف��ى أج��رد ال ل��م
أُت��ق��ل��د؟ وال أُل��ق��ى ف��ل��م ذك��ر ص��ارم أن��ى ال��ت��ج��ري��ُب ح��ك��ى ق��د ب��ل
م��ش��ه��د؟ وي��ك��ف��ى ب��ط��ل ب��ى ف��يُ��زان أه��ل��ه��ا أن��ا ح��ل��ي��ة أُح��ل��ى ال ل��م
ف��ي��ح��م��د يُ��س��ت��ع��ان ف��ي��ك��م زال م��ا ال��ذى واب��ن م��ك��ان��ه ع��ل��م��ت م��ن أن��ا
ت��ج��ح��د ول��ي��س��ت ُج��ح��دت م��ا ب��ي��ض��اء ي��ًدا أب��ى وع��ن��د ع��ن��دى ت��ب��ت��روا ال
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ال��ي��د ب��ه وتُ��س��ت��ت��م ال��ق��دي��م ي��ص��ل م��ث��ل��ه ح��دي��ث��ا ول��يَّ��ُك��ُم أول��وا
ي��ن��ف��د ال م��ن��ه��م��ا وح��م��ًدا ل��ه��م��ا، م��ن��ك��م ح��ًم��دا ح��م��دي��ن: ل��ك��م ي��ث��م��ر
ي��س��ت��ف��س��د م��ث��ل��ه ي��ك ف��ل��م ف��ي��ن��ا ل��ص��ن��ي��ع��ك��م وان��ظ��روا دع��ون��ا ب��ل ال

واملعتمد واملهتدى واملعتز واملنترص واملتوكل الواثق وأدرك املعتصم خالفة ىف ولد
ىف يكون أن استحيوا وال هباتهم، ىف له أسهموا وال بأموالهم يؤاسوه فلم واملعتضد،
ولسنا الحال، ورقة والخصاصة الفقر من األوهد الحضيض ىف مثله شاعر عصورهم
كان فقد إليهم، الصوت به ينترش لم بحيت الحال وغموض الخمول من كان أنه نظن
وزير هللا عبيد بن القاسم الحسني أبى بالوزير متصال وكان العباسيني من رجل موىل
الشطرنجى الصوىل يحمى بن محمد عن الذهب مروج ىف املسعودى روى وقد املعتضد.
يديه بني من رفعت قطائف أيدينا بني فوضعت املكتفى يدى بني نأكل يوًما «كنا قال:
له فقال هذا؟ الشعراء وصفت هل فقال: العمل، وإحكام الخبز ورقة النضارة نهاية ىف

فيها: يحيى بن أحمد قال نعم. عىلْ بن يحيى

ال��م��وز ح��ش��و ال��م��اذى وال��س��ك��ر ب��ال��ل��وز ح��ش��ي��ت ق��د ق��ط��ائ��ف
ح��وزى ف��ى وق��ع��ت ل��م��ا س��ررت ال��ج��وز ده��ن آذى ف��ى ت��س��ب��ح

ف��وز ب��ق��رب ع��ب��اس س��رور

الرومى: البن وأنشدت قال:

ل��ط��ائ��ف». ذاك ب��ع��د ق��ط��ائ��ف «وأت��ت

الرومى: البن فأنشدته أوله، من الشعر فأنشدنى ابتداء، يقتىض هذا فقال:

ج��ؤذر ل��ك زف��ه��ا ول��ونً��ا ث��م��نً��ا دي��ن��اريّ��ة ص��ف��راء وخ��ب��ي��ص��ة
إل��خ ي��ت��ف��ط��ر، إه��اب��ه��ا ف��ك��اد وث��وت أوزة ت��ك��ون أن ف��ك��ادت ع��ظ��م��ت

فكتبتها». له أكتبها أن إىلّ وأومأ األبيات املكتفى فاستحسن
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يديه بني يوًما «وأكلنا الصوىل: يحيى بن محمد قال الكتاب من آخر موضع وىف
نعم. فقلت: اللوزينج؟ الرومى ابن صف هل فقال لوزينجة، فجاءت بشهر هذا بعد

فأنشدته: أنشدنيه. فقال:

ع��ج��ب��ا أو أع��ج��ب ب��دا إذا ل��وزي��ن��ج م��ن��ك الي��خ��ط��ت��ن��ى
إل��خ ي��ح��ج��ب��ا، أن زل��ف��اه أب��ت إال أب��واب��ه��ا ال��ش��ه��وة ت��غ��ل��ق ل��م

ينشدها». فكان املكتفى فحفظها
النحوى عرفة بن محمد بن إبراهيم هللا عبد أبى عن الكتاب من اخر مكان وىف
فقال: املكتفى، بحرضة يوًما تذاكرنا قال حمدون بن «أخربنا قال: بنفطويه املعروف

الرومى: ابن قول فأنشدته الدوشاب؟ نبيذ ىف يحفظ من فيكم

وم��رس��ه ض��رب��ه أخ��ذت ث��م ودب��س��ه ح��ب��ه أخ��ذت إذا
ن��ف��س��ه ال��ب��اب��ل��ى م��ن��ه ش��رب��ت ح��ب��س��ه اإلن��اء ف��ى أط��ل��ت ث��م

رشبه!». إىل اليوم هذا ىف شوقنى لقد أرشهه! ما هللا قبحه املكتفى: فقال
مجالس ىف مذكورا كان اسمه أن لتعلم األخبار هذه إيراد من استكثرنا وإنما
الشعر فنون كل ىف ترصفه عىل ولكنه — ندمائهم ألسنة عىل فاشيًا وذكره الخلفاء،
وحقارة الفاقة من كان ذلك، من عنه سار ما وكثرة أبوابه، جميع ىف وإجادته املعروفة،
قصاصة، منه يصيب فال الكساء إخوانه من يستجدى كان بحيث الجاه وسقوط الشأن

النوبختى: جعفر ألبى قوله ذلك فمن كثري. شعر ذلك ىف وله

ال��رغ��ائ��ب��ا ت��ع��ط��ى ال��ن��ع��م��ان ق��ري��ة ع��ل��ى ع��ام��ل أن��ت إذ م��ن��ك ك��س��اءً ط��ل��ب��ت
راغ��ب��ا اآلن ت��م��ح��ي��ص��ه وف��ى ع��ل��ي��ه، ن��ادًم��ا إخ��ال��ك م��ن��ًع��ا ف��أوس��ع��ت��ن��ى
ال��م��خ��ال��ب��ا أب��دى ال��ب��رد م��ا إذا ي��ق��ي��ن��ى ب��م��ت��رص ف��اس��ت��ق��ل��ن��ى ظ��ن��ى ح��ق ف��إن
ك��اذب��ا ال��ح��ر ف��ي��ئ��ة ظ��ن��ى خ��ل��ت وم��ا ه��ف��وة ف��ه��ى ك��اذبً��ا ظ��ن��ى ك��ان وإن
واج��ب��ا ل��ي��م��ن��ع م��ج��ن��اه ول��ب��ك أص��ل��ه ال��خ��ي��ر آب��اؤك م��ن ك��ان وم��ا
األط��اي��ب��ا ال��ث��ن��اء ح��ر م��ن س��ي��ج��ن��ي��ك ش��اك��ر ن��ح��و ط��ي��بً��ا ك��س��ائ��ى ف��ع��ج��ل
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أيًضا: له وقوله

ح��رب ب��ن��ى ط��ي��ل��س��ان ت��ن��اغ��ى أراك ف��إن��ن��ى ف��ه��ًال ن��وب��خ��ت ب��ن��ى ك��س��ائ��ى
وال��غ��رب ال��ش��رق ف��ى ل��ل��ت��س��ي��ي��ر وت��ص��ي��ر ل��ي��ل��ة م��س��ي��رة ت��أب��ى أن أع��ي��ذك
درب ب��ال ال��م��خ��وف ال��ث��غ��ر ت��دع ف��ال ب��ي��ن��ن��ا ال��درب إن��ه ك��س��ائ��ى! ك��س��ائ��ى
ال��ش��رب وف��ى ط��وًرا ال��ح��ف��ل ف��ى ب��ه��ا ت��ل��ي��ن��ى ب��ال��ت��ى أغ��رد ال ت��ح��س��ب��ن��ى وال
ال��ك��رب ذى ال��ص��ي��ف ف��ى م��ن��ك ك��س��اء ق��ب��ول أرى ف��ل��ن ال��ش��ت��اء ف��ى ب��ح��ق��ى ف��أع��ف
وال��ض��رب ب��ال��ش��ت��م وال��ع��ب��د إن��اب��ت��ه، ت��ب��ت��غ��ى ب��ال��ل��وم ال��ح��ر ف��إن وص��ب��ًرا

وإذا وخصاصته، حاله ورقة فاقته مبلغ يريك أن خليق مثله من سبق وما فهذا
قد غرثى صبية وحوله يترصف، وال فيها يخرج ال أياًما بيته كرس لزم ربما أنه ذكرت
يخىش وهو بىشء، رشابهم ثملوا وما النفس ريقة عىل يرشبون الجوع، لوعُة أخذتهم
وال ضعفه يرحمون ال والناس احتماله، يطيق ال ما يفجأه أن مخافة بيته يربح أن
وتعيبه به يتداعب هازل فمن به.. والعبث منه التضاحك عن يكفون وال به، يرفقون
ليهيجه شعره يعيب حاسد ومن مخنث، بأنه ويرميه عنني أنه يزعم لئيم ومن بمشيته،
طعام من بشبعة له فبعثوا عليه وحنوا جريانه له رق ربما وأنه عليه، ينفسه وهو
الغنى ذوى ويسترصخ الرد، سوى يفيد فال الثراء أهل يمدح كان وأنه ماء، من ورشبة
هذا مفتتح ىف قولنا تستغرب لم ذلك ذكرت إذا — ظفر قالمة عنه يغنون فال واليسار
الناس به تهاون عظيًما وال الرومى، ابن أصاب ما أصابه رجًال نعرف ال إننا الكالم
لعجبنا وهمجهم، عرصه أجالف من وكان عظيًما يكن لم لو أنه عىل هو، إال وميتًا حيّا
فكيف واألريحية، املروءة أهل من عرصه يخلو كيف والستغربنا ويظمأ، يجوع كيف

أقرانه؟ عىل واملوىف زمانه أهل أشعر وهو
مرسوق كاتب إبراهيم بن عىل «قال قال: اآلداب زهر ىف الحرصى إسحق أبو روى
وأمرت هاربًا فبادرت منى، بالقرب سقطت حجارة فإذا بدارى جالًسا كنت البلخى،
امرأة فقال الحجارة، تأتينا أين من ناحية كل إىل والنظر السطح إىل بالصعود الغالم
وإال ماء من جرة واسقونا فينا هللا اتقوا وقالت تشوفت قد الشاعر الرومى ابن دار من
تصعد أن ومعرفة، عقل ذات عندنا امرأة إىل فتقدمت عطًشا. عندنا من مات فقد هلكنا
فقالت: إىلّ عادت ثم املأكول من شيئًا وأتبعتها بالجرة وبادرت ففعلت وتخاطبها، إليها
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ابن طرية بسبب ثالٍث من عليها مقفل البيت أن الرومى) ابن دار ىف (التى املرأة ذكرت
حديثها». من فتعجبت الرومى

األيام ورصف الناس أذى من حياته ىف لقيه مما بالشكوى حافل شعره أن عىل
الحتجنا ذلك استقصاء أردنا نحن ولو الشعر، عىل وفضله حقه وإنكار اللياىل وعنت

ديوانه. أكثر ننقل أن إىل
كثري األرض ىف أمثاله معدم فقري لقلنا والخصاصة الفقر حد عند األمر وقف ولو

األديب: حال تلك زالت وما حساب، بهم يحيط ال

حيثما ىف إال والنشب، املال عنه ويدبر الدنيا عنه فتعرض األدب عىل يُقبل
ذى لكل يوفر بحيت املجتمع نظام ويكون فهمها، األدب وظيفة الناس يفهم
قد الرومى ابن طالع لسوء األمر ولكن بآلته. واالنتفاع الظهور أسباب كفاية

وأصعب. ذلك من رش هو ما إىل والفاقة اإلمالق جاوز

يلبس أن عادته من وكان فيها. الغلو شديد الطرية مفرط الرومى ابن كان قالوا:
خشب ىف ثقب عىل عينه معه،فيضع واملفتاُح الباب، إىل يصري ثم ويتعوذ. يوم كل ثيابه
يوم كل يقعد أحدب جاره) (أى وكان بإزائه، نازًال كان له جار عىل عينه فتقع الباب،

الباب. أحد اليفتح وقال: ثيابه وخلع رجع إليه نظر فإذا بابه، عىل
يقول: األحدب هذا وىف

يُ��ص��ف��ع��ا أن م��ت��رب��ٌص ف��ك��أن��ه ق��ذال��ه وط��ال أخ��ادع��ه ق��ص��رت
ف��ت��ج��م��ع��ا ل��ه��ا ث��ان��ي��ة وأح��س م��رة ق��ف��اه ص��ف��ع��ت وك��أن��م��ا

النبى إن ويقول للطرية يحتج الرومى ابن كان املسيب: بن هللا عبد بن عىل وقال
ضده؟ من يتطري وال بالىشء يتفاءل كان أفرتاه الطرية. وتكره الفأل يحب كان ملسو هيلع هللا ىلص
ملعون! يصحبنا ال فقال: ملعونة! يا ويقول: ناقة يرحل وهو برجل مرِّ النبى إن ويقول
موجودة الطرية أن ويزعم العقرب. ىف والقمر غزاة يغزو ال كان عنه رىضهللا عليّا وإن
وأن بعض، ىف منها أظهر طباعهم ىف هى الناس بعض وأن فيها، قائمة الطباع ىف
يوم علينا «فدخل اليوم؟! أصبحت من وجه عىل قال: يكرهه ما لقى إذا الناس ىف األكثر
وكانت القيان، جوارى من عدة إىلّ أُهدى وقد (ومائتني) وسبعني ثمان سنة مهرجان
أمره. ىل يُظهر ولم ذلك من فتطري نكتة. عينيها إحدى ىف وعجوٌز حوالء صبية فيهن
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فماتت، السطوح بعض من ىل ابنة سقطت يسرية مدة بعد كان فلما يومه. باقى وأقام
املغنيتني». ذلك سبب فجعل املعتضد) (وزير هللا عبيد بن القاسم وجفاه

ابن عرص ىف املربد، العباس أبى غالم األخفش، سليمان بن عىل الحسن أبو وكان
الباب، فيقرع بسحر فيأتيه به يعبث وكان مستظرًفا، ومليًحا مرتًفا، شابّا الرومى
حنظلة»! بن «مرة الرومى» ابن «يعنى الحسن ألبى قولوا فيقول: من؟ له: فيقال

إياه. هجائه سبب كان وذلك داره.. من يخرج ال األيام ويقيم لقوله فيتطري
غري أصحابه، وكان ديوانه. ىف مثبتة كثرية أفحاٌش األخفش ىف الرومى والبن
أصًال بيته من يخرج فال اسمه من يتطري من إليه فريسلون أيًضا به يعبثون األخفش،
حسن بغالم يوًما أصحابه بعض إليه وأرسل — يومه سائر الترصف من ويمتنع
وإذا وخرج، به فتفاءل حسن! قال من؟ فقال: عليه الباب فطرق حسن، اسمه الصورة،
نوى تحتها ورأى ألف، الالم كهيئة ورقتني عليها صلب قد خياط حانوت داره باب عىل

معه. يذهب ولم ورجع تمر.. بأّال بشري هذا وقاىل: فتطري تمر،
العني وكانت بإزائه، يجلس وأمرته يعرفه ىل بخادم بعثت قال: بعضهم وروى
أرسلت عندى حرض فما األحدب، الجار يدعو أن أعوانى بعض إىل وتقدمت إليه، تميل
األحدب، ومعى لجالس فإنى للحضور، ويستدعيه الرومى ابن إىل لينهض غالمى وراء
ابن ودخل املعتضد، صاحب املوسوس برذعة ومعه الطرسوىس حذيفة أبو واىف إذ
إذا وكان — مذعوًرا فدخل نعله، شسُع فانقطع عثر الصحن باب تخطى فلما الرومى،
املتطري جاره يرى ال وهو فدخل — حال تغري عىل يدل منظًرا منه رأى الناظر فاجأه
للخادم مخاطبتك من أحسن خروجك ىف ىشء أيكون الحسن! أبا يا له: فقلت منه،
به أن فكرت ألنى العثرة من رأيت ما لحقنى قد فقال: الجميل؟ وجهه إىل ونظرك
هو؟ ومن قال: ويفرط! نعم قلت: يتطري؟ وشيخنا برذعة: قال أنثييه. قطع وهى عاهة،

منها: أبياتًا وأنشده عليه فأقبل نعم. قلت: الشاعر؟! قال: العباس. بن عىلّ قلت:

ب��ال��م��ص��ائ��ب م��ح��ف��وف��ة ف��أي��ام��ه ح��ك��م��ه��ا ج��ور ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ص��ح��ب وم��ن
ال��ع��واق��ب ك��ام��ن��ات م��ن ح��ذًرا وك��ن ت��ع��ي��ش��ه ي��وم ك��ل م��ن خ��ل��س��ة ف��خ��ذ
ص��اح��ب ت��ف��اؤل او ج��ار ت��ط��ي��ر واطَّ��رح وال��زج��ر ال��ف��أل ذك��ر ع��ن��ك ودع

غريه، من وال هذا من يتطري ال الرومى ابن فحلف معه، وبرذعة حذيفة أبو قال ثم
جاره! إىل وأومأ
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شعره من سقناه وما قلتها، عىل الرومى ابن أخبار من أوردناه ما فإن (وبعد)
فلو وإال كالناس، ليس غريب رجل بإزاء هنا أنه القارئ يرى أن خليق نزارته، عىل
أهل عهد عما خارج غري وأمره مألوفة، حاله وكانت شاذ، غري كان الرومى ابن أن
عىل باعثًا وال العجب، إىل داعيًا أحواله من وجدوا وملا شيئًا، أموره من أنكروا ملا عرصه،
لعلنا الشذوذ هذا أسباب نتلمس أن خلقاء فنحن هكذا هذا كان وإذا واللعب.. التضاحك
اإلنسانية النفس ألن الرس بعض نقول كله.. إليه نُوفق لم إذا الرس بعض إىل نهتدى
فكُر اإلبهام ظالَل عنها يحرس أن من وأغمض الناظر، نظر غوَرها يسرب أن من أعمق
نقف حّدا املادية للحقائق ألن طوقنا، يسعها وال باعنا عنها يقرص دعوى تلك مفكر..
ىف وباألرجح قال، إذا الظن ىف باألغلب أحدنا يقول وإنما إليها، ننتهى وغاية عنده،
يعيب وليس ومحمود، فمشكور أخطأ وإن مجدود، فموفق أصاب فإذا نظر، إذا الرأى
دواعى من أكثر الخطأ دواعى ألن وفرط، قرص أنه يعيبه وإنما فخاب، سعى أنه أحًدا

نهاية. وال لها آخر ال والغايات محدودة، قليلة الوسائل كانت إذ اإلصابة،
كل وأيدتها القياس صححها التى الحقائق من فإن األمر، من يكن مهما أنه عىل
واحد لرشٍّ مظهران جميًعا وأنهما صنوان، والجنون العبقرية أن العرص، هذا ىف الدالئل
ذكاء العرب: فقال ذلك، الناس أدرك وقديًما العصبى. الجهاز ىف التوازن اختالل هو
ويظهر املرض من العظماء ينتاب ما إىل أرسطاطاليس وفطن عليه. محسوب املرء
— الجنون من نوعني بني أفالطون وفرَّق واعتالله، الذهن اضطراب ايات من عليهم
وهذا والعظماء، األنبياء ويخرج الشعراء ينتج الذى والجنون املعتاد، العقيم الجنون
بني ما و«دريدن» «سنيكا» وأدرك — االَلهة من هبة بل ّرشا أو داءً رأيه ىف ليس
نسميه الذى العقىل املرض «ذلك النبوغ المارتني وسمى الصالت، من والجنون الذكاء
متشابهة العقل حاالت ألن املفرط» الذكاء أخو املفرط «الجنون بسكال: وقال العبقرية».
بمختلف ويجيش بالخواطر يفيض العبقرى ذهن أن وذلك واملجنون، العبقرى ىف
عنه، العادى الرجل يعجز ما واأللوان واألصوات الحقائق بني الصالت من ويرى الذكر
وعمله تفكريه أساليب ىف السبب يرجع كالهما ورضيعه، قرينه ذلك كل ىف واملجنون
وليس الذهن، نواحى بعض ىف ذلك نحو أو فتور أو اهتياج شدة أو نشاط فرط إىل
من جم مقدار وصول الحالني ىف السبب يكون وقد اإلحساس، حدة درجة ىف الفرق
ووشائجه العصبية املوضع هذا خاليا تكون وقد الذهن، ىف موضع إىل الفاسد الدم
عبقرية. الجنون ينقلب أو جنونًا العبقرية تصري ما وكثريًا الحس. مفرطة بطبعها
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الذى إن نقول وإنما إليه، قصدنا عما نخرج لئال حاجة للقارئ ذلك رشح إىل بنا وليس
وأداهم الجهاالت، من فيه تورطوا فيما وورطهم الزمن، من مىض فيما الناس غلط
جوهر وأنه محسوس غري ىشء البرشى العقل أن حسبانهم هو باملحاالت، التعلق إىل
خطأ الحديث العلم أبان وقد املادة، لقوانني خاضع غري ولكنه بالجسم متصل روحانى
أراد إذا املعنى هذا ىف العلماء مصنفات إىل القارئ فلريجع الزعم ذلك وفساد الظن هذا

التحقيق.
للوراثة ألن له نأسف ما وذلك الرومى1 ابن أبوى عن ىشء إلينا ينته لم فإنه وبعد،
عنهما عرفنا لو يربح كان الخفاء بعض لعل يدرينا وما به. يستهان ال وفعًال كبريًا أثًرا
الذى ذا ومن أبويه! حق ىف يقرص أن الرومى ابن حق ىف قرص بمن أحرى ولكن شيئًا،
غري مذكور؟ نبيه عن ناموا وقد خاملني بغامضني يعنوا أن العرب مؤرخى من يتوقع

اعتالله. وإثبات مرضه عىل الداللة ىف كاف الرومى ابن شعر أن يعزينا مما أن
واحد، بعد واحًدا ُرزئهم الذين ألبنائه رثاؤه ذلك من إليه النظر يلفت ما فأول

فيها: يقول التى قصيدته من ظاهر هو كما ثالثة له وكان

ال��ع��ق��د؟ واس��ط��ة اخ��ت��ار ك��ي��ف ف��ل��ل��ه ص��ب��ي��ت��ى أوس��َط ال��م��وت ح��م��اُم ت��وخ��ى
ن��ج��د ف��ى ال��ن��ي��ب ح��ن��ت م��ا ل��ذاك��ره ب��ع��ده ب��اب��ن��ى م��ت��ع��ت وإن وإن��ى
ال��ف��ق��د ال��ب��ي��َن ال��ف��اج��ع ك��ان ف��ق��دن��اه، أي��ه��ا ال��ج��وارح م��ث��ل وأوالدن��ا
ج��ل��د وال ج��زوع م��ن أخ��ي��ه م��ك��اُن اخ��ت��الل��ه ي��س��د ال م��ك��ان ل��ك��لٍّ

فيها: يقول ميمية بقصيدة أمه الرومى ابن رثى 1

ب��ال��ك��ظ��م ال��م��وت أخ��ذة إال ال��ده��ر ي��د م��ذه��ل ع��ن��ك م��ذه��ل��ى أران��ى ول��س��ت
وال��ك��رم وال��خ��ي��ر وال��م��ع��روف ال��ب��ر م��ن ف��ري��دة غ��ي��ر وأف��ردن��اك رج��ع��ن��ا
ال��ظ��ل��م ف��ى ال��م��ح��اري��ب ف��آن��س��ت ع��ك��ف��ت ف��ط��ال��م��ا ال��م��ح��ل أن��س ت��ع��دم��ى ف��ال

أن يبعد ال كما الشعراء، عادة عىل ذلك ىف جرى أنه يبعد وال والصالح بالتقوى ترى كما فوصفها
عىل شاهًدا ذلك كان الثانى صح فإن الصالح. وفرط التقوى شدة من إليها عزاه فيما صادًقا يكون

فيه. التوازن واختالل الذهن اضطراب عىل دليل ىشء أى ىف الغلو ألن اعتاللها
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ت��ه��دى؟ ك��م��ا ي��ه��دى ال��ع��ي��ن ب��ع��د ال��س��م��ع أم م��ك��ان��ه؟ ت��ك��ف��ى ال��س��م��ع ب��ع��د ال��ع��ي��ن ه��ل

كان هذا، ابنه محمًدا وأن ثالثة، كانوا أبناءه أن ىف رصيحة القصيدة وهذه
أصابه داء أى ندرى ولسنا العمر، وطراءة السن حداثة ىف القرب إىل وأسبقهم أوسطهم
وصف فيها كان وإن ذلك من ىشء إىل يشري ما القصيدة ىف ليس إذ أجله، سابًقا فمىض

عليه. التعويل يصح ال شعرى وصف ولكنه ذبوله
يقول: الباقيني أحد رثاء وىف

ت��ص��وب��ا ح��ت��ى ال��ن��ج��م ي��راع��ى ف��ب��ات ف��ت��أوب��ا س��رى ه��ّم ال��ك��رى ح��م��اه
وأط��ي��ب��ا ت��م��ن��ع��ان��ى م��م��ا ب��أك��ث��ر ل��ل��ث��رى ج��دُت ف��ق��د ل��ى ج��وَدا أع��ي��ن��ى
ت��ل��ه��ب��ا ال��ع��ي��ون ع��ن��ه ف��ت��رت إذا أس��ى إل��ى أرج��ع ال��دم��ع ت��م��ن��ع��ان��ى ف��إن

يقول: هللا، هبة بنيه، ثالت وىف

ك��ف��ن ع��ل��ي��ك��م��ا لُ��ف ب��األم��س م��ًع��ا وال��ع��زاء إن��ك أب��ن��ىَّ
ش��ج��ن ل��ى وأن��ت ال��زم��ان ي��م��ض��ى ش��ج��ن��ا ل��ى ت��ن��ف��ك ال ت��ال��ل��ه
ال��وط��ن ع��ن��دَى دارك ح��ي��ث ب��ل وط��نً��ا ل��ى دن��ي��اى أص��ب��ح��ت م��ا
س��ك��ن ل��ى ال��ل��ي��ل ف��ى وال أن��ٍس م��ن ف��ق��دت��ك وق��د ال��ن��ه��ار ف��ى م��ا
م��رت��ه��ن أل��ق��اك ب��أن أن��ى ذك��رتُ��ه ال��ق��ل��ب ت��س��ل��ى ول��ق��د
م��ح��ن ف��أن��ت��م وت��ف��ارق��ون ف��ت��ن ل��ن��ا أن��ت��م أوالدن��ا!

اعتالله ىف للشك مساًغا يدع ال حدثانهم ىف جميًعا أوالده فقدان أن يخفى وليس
بدنه. ىف معاىف صحيًحا يكن لم وأنه واضطرابه

وإكثاره أهاجيه فحُش لداللته، الرومى ابن شعر ىف والتأمل بالنظر جدير هو ومما
وال والقدح الذم ملجرد التكلف من رضبًا نظنه ال ذكًرا التناسل أعضاء ذكر من فيها
له الناس اتهام نؤول فكيف كذلك هذا كان إذا ألنه أصل. إىل يستند ال شيئًا نحسبه
أليس الصورة؟ هذه عىل أوالده موت نفرس وكيف أخرى؟ تارة وبالتخنث تارة بالعنة
والحجة إليه، الوصول وطلب به، العلم أراد من لكل معرضا الئحا كله ذلك من الربهان
إذا نتكلف باطِل أّى وانظر التمسه؟ ملن ممكنًا بها والعلم أرادها، ملن ظاهرة وبه فيه
الجهل اثرنا إذا يركبنا جهل وأَى وجالئها؟ وضوحها عىل الدالئل هذه ىف زهدنا نحن
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الرومى ابن شعور ىف للعقاد كلمة وتعجبنى وجودها. عىل االستبانة وعدم العلم، عىل
الطبيعة محاسن بني بالصلة وإحساسه النساء، وتربج األزهار تربج بني بالعالقة
التناسل جهاز ىف اضطرابا الغامض الشعور هذا علة كان «وربما قال: املرأة، ومحاسن
بذلك اإلحساس ومنها املختلفة، القديمة وشائجها ونبه خيوطها فهز أجزائه جميع أهاج
إليه. يحور سبب من لذلك بد ال ألنه صحيح وهذا الطبيعة». قلب ىف هو كما التربج
له سنحت حيثما ىف يكرره يزال ال ولكنه له، عنَّ معنى لقلنا بيت عند األمر وقف ولو

إليه. يلفتنا أن يريد فكأنه الفرصة
قوله: تأمل

األب��راد ف��ى ال��ف��ت��اة خ��ي��الء ف��ي��ه��ا األرض ت��خ��اي��ُل وري��اض

الرياض: يصف اخر موضع ىف وقوًله

ل��ل��ذك��ر ت��ص��ّدت األن��ث��ى ت��ب��رج وخ��ف��ر ح��ي��اء ب��ع��د ت��ب��رج��ت

العنب: وصف ىف قصيدة من وقوله

ال��ح��ور ال��ح��س��ان آذان ق��ّرط ال��ده��ور ع��ل��ى ي��ب��ق��ى أن��ه ل��و

وقوله:

ت��ت��ب��رج؟ أث��واب��ه��ا ف��ى ف��ت��ص��ب��ح زي��ن��ًة ب��ع��دك األرض ت��س��ت��ج��د ل��م��ن

وقوله:

ل��ت��دم��ع��ا) ال��ش��ج��ّى ع��ي��ن اغ��روق��ت ك��م��ا ب��ال��ن��دى ت��خ��ض��ل ال��ن��ور ع��ي��ون (وظ��ل��ت
خ��ش��ًع��ا) ال��ش��ج��و م��ن أل��ح��اًظ��ا وي��ل��ح��ظ��ن روان��ي��ا إل��ي��ه��ا ص��وًرا (ي��راع��ي��ن��ه��ا
ت��ودع��ا ص��ف��اء خ��ّال ك��أن��ه��م��ا ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ف��راق إغ��ض��اء وب��ي��ن

أناته، وقرص طبعه ونزق الرومى ابن خلق ضيق عىل الداللة ىف أقطع وليس هذا،
الناس ىف اللسان وبسط والذم الشتم ىف يندفع كان أنه منها والظاهر هذه. أهاجيه من
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بمشيته واحد يعيبه كأن الرشيد، السليم الرجل تهيج ال أشياء أجل ومن سبب، ألهون
ويلصق قبيح بكل ويتناوله عائبه عىل غيًظا ويمتلئ فائره فيفور صلعه، عليه ينعى أو
االضطراب عىل برهان وتوعره الخلق ضيق وىف دهماء. ومعرة شنعاء سوءة كل به

األعصاب. توازن واختالل
حظريته ضيق من يعلمون ملا ويهيجونه به يتحككون كانوا الناس أن ىف ريب وال
أن لعلمهم الطيّاش، إال بالدعابة يستثريون ال العادة ىف الناس ألن غضبه، ورسعة
ىف والصبيان األطفال ترى لست أو واملفاكهة. املجانُة تقلقه ال الوطأة الراسخ الحليم
البادرة؟ ورسعة والحدة الخفة عنه يعلمون ومن املرّهق إال يستفزون هل الطرقات،
ىف له وإنشادهم وحسنه، بمزيته إقرارهم عىل شعره يعيبون زمانه أهُل كان ولقد
يفعلون كانوا أنهم تحسب فهل الدروس، حلقات ىف األدب طالب عىل وإمالئه املجالس،
الرومى ابن أخبار من أوردناه فيما لك روينا ولقد منه؟ ويضحكوا ليستثريوه إال ذلك
الحال».. تغري عىل يدل منظًرا رأى الناظر فاجأه إذا الرومى ابن «كان قال: بعضهم أن

أعصابه؟ واختالل الرومى ابن مرض ىف شك هذا بعد فهل
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والعرشون الخامس الفصل

الرومى ابن ديوان

تمهيدية عامة كلمة (1)

من مختارات أنه وحقيقته الرومى»، ابن «ديوان اسمه عنوانه. من أصغر الكتاب هذا
كيالنى، أفندى كامل هو األدب، ىف الجديد املذهب أنصار من فاضل شاب انتخبها شعره
والعطف»، الحنان مصادر من مصدر أكرب بفقدها «فقد التى والدته روح إىل وأهداها
سبعة من قريب فيها خمسمائة، صفحاته جملة واحد، مجلد ىف أجزاء ثالثة وجعلها
ابن «عبقرية ىف العقاد األستاذ صديقنا وضعها رائعة بمقدمة وصدَّرها بيت. آالف
قصارى صار حتى يقوله، لسواه شيئًا ترك وال واردة، وال شاردًة فيها يدع لم الرومى»

أجمل. ما ويفصل يرتسمه أن كتب إذا غريه
حيثما مجموعة هذا عىل كانت وإن ينتظر. كان ما خري ذاتها، ىف املختارات، وهذه
ظاهرة فكرة وراءها تكن ولم معلوم، ونظام مفهوم نسق غري عىل ومرسودة اتفق،
الكتاب نتصفح ونحن آملنا، وهللا ولقد الشعر! من طائفة حشد سوى يطالعك، أوغرض
عىل األشالء مبعثر األوصال مقطَّع الرومى ابن نرى أن املختارات، من فيه ما ونعرب
وىف العموم، عىل باملختارات الظن إساءة ىف مبالغون أو مخطئون ولعلنا الصورة! هذه
العرب، شعراء من كغريه ليس الرومى ابن ولكن عليها. واالعتماد إليها الركون عدم
ابن هو هذا تقول ثم ههنا، من وأخرى هنا، من أبياتًا له تقتطع أن الوسع ىف وما
ذلك بعد تزعمها وأن مثًال، لشكسبري رواية من نخبًا تختار أن يسعك ال كما الرومى.
إىل أقرُب الرومى ابن ألن هكذا هذا كان إنما ذلك.. غري أو مكبَث أو لري امللك أو هملت
بنفسها، قائمة وحدًة يكون أن يندر قصائده ىف البيت وألن أشبه، وبهم الغرب شعراء
وكثريًا العرب. قصائد ىف هو كما النحو، معانى حيت من إال وبعدها قبلها عما مستقلة
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يليه بما متعلق غري ذاته ىف تاّما كالًما البيت اعتبار ىف العرب أوضاع ويخالف يشذ ما
اللغة. أحكام مقتىض عىل

مقدمته ىف العقاد األستاذ صديقنا قاله ما إىل شيئًا نضيف أن نطمع ولسنا
هذا نصف أن نستطيع أن حسبنا ليكون وإنه كبري، يأس عىل ذلك من فأنا الجامعة،
الرغم عىل سارت أبيات بضعة وإال اسمه، إال عنه يعرفون ال ملن نحلله، أن ال الشاعر،
وابن مطالعته. عىل واإلقبال بقراءته ونغريهم إليهم، نحبب وأن قائلها، خمول من
من لدينا أشهى وال أعذب فليس علينا، وأعزُّهم إلينا العرب شعراء أحب بعد، الرومى،

أسبوع. كل ولو معه ساعة نقىض أن
ديوانه من جزء طبع أعوام بضعة ففى يزايله! النحس بدأ قد الرومى بابن وكأنّا
بذلك يفوز أن بالقليل وما الثناء. أطيب ونارشها جامعها يستحق مختارات له وجمعت
له واإلقرار حقه وضوح مع اآلداب، تاريخ ىف النظري منقطع خموًال حياته ىف خمل من
وناهيك املدد! طويالت قرون عرشة من أكثر شأنه خفى ومن زمانه، ىف حتى بالتفرد
مجالس ىف ينشد الذى املتداول منه بالرائع الدنيا ويمأل سّحا، بالشعر يسح كان برجل
ويظمأ يجوع ذلك مع وهو واألدباء، العلماء حلقات ىف ويروى والوزراء، واألمراء الخلفاء
وشعره، ذكره معه فيطوى يموت ثم فاقته، ويسرت خلته، يسد من يجد وال ويعرى،
تراجم ىف ورد مما أكثر الخاصة حتى عنه يعرف ال القرون هذه كل مغموًرا ويظل
فإن — جورجيوس أو جريج بن العباس بن عىل اسمه أن من لهم، هللا غفر العرب،
الفجر طلوع بعد األربعاء يوم ببغداد كانت والدته وأن — واختالًفا!! شكا جده اسم ىف
يعرف، كان أو يعرف، موضع ىف ومائتني وعرشين إحدى سنة رجب من خلتا لليلتني
نسل من املنصور بن جعفر بن عيىس ملوالء قرص بإزاء دار ىف الختلية ودرب بالعقيقة

يكن!! لم كأنه ثم املطلب! عبد بن العباس
أقل كان «إنه يقولون الذى الشعر غري يصنع كان ماذا أو يعيش كان كيف أما
كانت أنه منه ويؤخذ شعره. سوى عليه نعول ما أمامنا فليس أحد! يدرى فال أدواته»
واالنقطاع التخلف من لبعضهم يعتذر قوله ىف إليها أشار مغلة ضيعة نعم ضيعة! له

عنه:

ال��ب��ه��اء ذى ال��م��ح��ّج��ب ال��ب��اب ع��ن ق��ص��ورى ف��ى ع��ذرى ف��إن وب��ع��ُد
ال��ث��راء م��ن ج��م��ع��ت م��ا ت��ح��يّ��ف ح��ري��ق م��ن��ه��ا ح��وادث ح��دوُث
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ال��دع��اء: م��ج��ت��ه��د ال��ل��ه دع��وت ول��ك��ن خ��ل��ًف��ا ل��ه أس��أل ف��ل��م
ال��ف��داء ال��غ��ال��ى أي��ه��ا ف��داءك، رآه إن ف��داءَك ل��ي��ج��ع��ل��ه
م��س��اء أو ص��ب��اح ف��ى ق��راُر ل��ى ي��ك��ن ف��ل��م ذاك ق��ب��ل وأم��ا
ع��ن��اء ف��ى ف��دًم��ا ال��ل��ه ب��ح��م��د م��ن��ه��ا زل��ت م��ا «ض��ي��ع��ة» أع��ان��ى

أوردناها. التى األبيات من ظاهر هو كما غلتها! ىف وال فيها له يبارك لم هللا أن غري
يقول: كما زرعه عىل يأتى الجراد يخطئه ال ماله، يتحيف الذى الحريق أخطأه إذا وكان

ال��ع��واُد ُرزي��ت��ه م��ذ ع��ادن��ى ال��ج��راد ع��ل��ي��ه أت��ى زرع ل��ى
ال��ح��ص��اد ال��ح��ص��اَد ي��ب��ل��غ أن ق��ب��ل ف��أت��اه ح��ص��اده أرج��و ك��ن��ت

واسترصخ يجن! فكاد امرأة!! منه فغصبتها فيها مات التى غري دار له وكانت
فيها: يقول بقصيدة سليمان بن هللا عبد الوزير

وم��خ��ل��ب ن��اب ك��ل م��ن��ه وف��ل��ل��ت ع��ت��وه ب��ع��د ال��ده��ر أس��رت أح��ي��ن
وم��ع��ط��ب س��وء ك��ل ُم��َوّق��ى غ��م��وم��ى، م��زاي��ال ه��م��وم��ى م��ك��ف��يّ��ا ف��أص��ب��ح��ت
م��ع��ج��ب أع��ج��ب ه��ات��ي��ك وف��ى ع��ق��ارى؟ ج��ه��رة وت��غ��ص��ب أن��ث��ى؟ ت��ه��ّض��م��ن��ى
م��غ��ّل��ب»! م��ث��ل ي��غ��ل��ب��ك ل��م «ف��إن��ك ق��ول��ه ال��ق��ي��س الم��رئ أذك��رت��ن��ى ل��ق��د
م��ه��رب ك��ل ه��ارب ب��ح��ق��ى إل��ي��ك إن��ن��ى وال��م��ل��ك ال��دي��ن وزي��َر أج��رن��ى!
ي��ت��وث��ب ل��م األرك��ان إي��د ع��ل��ى وال��ق��وى ال��رك��ن واه��ن ش��خ��ص ت��وث��ب
م��ع��ت��ب م��وض��ع وج��ه��ي��ن م��ن ال��ن��ك��ر وف��ى وب��دع��ة غ��ص��ب وج��ه��ي��ن م��ن ال��ن��ك��ر ه��و
أرن��ب! ف��ري��س��ة ص��ق��ًرا رأى م��ن أال وق��ول��ه��م: ل��ألع��ادى ت��س��ل��م��ن��ى ف��ال
م��س��ب��ب ب��ل��ط��ف أو ُم��م��ّر ب��ح��ك��ٍم خ��ي��ل��ت ك��ي��ف ل��ى ال��دار ارت��ج��اع أري��د

مسكني! من له فيا لطيفة. بحيلة أو نافذ قضائى بحكم يعنى
عتاب فكثر ماله أو جاهه من شيئًا يوليه جعفر بن العيىس هذا مواله يكن ولم

قاله: ومما له، الرومى ابن

ت��ج��رد؟ وال��س��ي��وف أج��رد ال ل��م وأغ��م��د؟ ال��ق��راب م��ن أس��ل م��ال��ى

225



الهشيم حصاد

ل��م��ه��ن��د؟ وإن��ن��ى ل��ل��رج��ال ي��ا م��رة ال��ض��رائ��ب ف��ى أج��رد ال ل��م
أت��ق��ل��د؟ وال أُل��ق��ى ف��ل��م ذك��ر ص��ارم أن��ى ال��ت��ج��ري��ُب ح��ك��ى ق��د ب��ل
م��ش��ه��د؟ وي��ك��ف��ى ب��ط��ل ب��ى ف��ي��زان أه��ل��ه��ا أن��ا ح��ل��ي��ة أُح��ل��ى ال ل��م
ف��ي��ح��م��د ي��س��ت��ع��ان ف��ي��ك��م زال م��ا ال��ذى واب��ن م��ك��ان��ة ع��ل��م��ت م��ن أن��ا
ت��ج��ح��د ول��ي��س��ت م��اج��ح��دت ب��ي��ض��اء ي��ًدا أب��ى وع��ن��د ع��ن��دى ت��ب��ت��روا ال
ال��ي��د ب��ه وت��س��ت��ت��م ال��ق��دي��م ي��ص��ل م��ث��ل��ه ح��دي��ثً��ا ول��يَّ��ك��م أول��وا
ي��ن��ف��د ال م��ن��ه��م��ا وح��م��ًدا ل��ه��م��ا م��ن��ك��م ح��م��ًدا ح��م��دي��ن: ي��ث��م��رل��ك��م
ت��س��ت��ع��ه��د زروع��ك��م ف��م��ث��ل م��ن��ك��م، ت��ع��ه��د ع��ي��وَن زروع��ك��م أرع��وا
أم��رد ه��و إذ إي��اك ووالءه وص��ف��اءه وف��اءه ع��رف��ت م��ن أن��ا
أوح��د ال��م��ودة ف��ى ف��إن��ى ف��رًدا، أوح��ًدا ذل��ك ك��ل ف��ى أك��ْن إال
ت��س��ت��غ��م��د؟ زل��ة ل��ى أم��ا ت��رع��ى، ح��رم��ة ب��ك ل��ه ل��ي��س��ت ً ام��رأ ه��ب��ن��ى

عىل الداللة ىف أبلغ ليس ضيق ىف عمره أكثر وقىض والتألف، العتاب يجده فلم
قوله: من جسمه وىف نفسه ىف أثره

ن��ه��ض��ى! ق��وى وأوه��ى ح��اج��ات��ى ف��ض��اع��ف ص��ح��ت��ى ال��ض��ي��ق أف��س��د إن ح��س��رت��ا أي��ا

بفظاظة، األبواب عن يدفع كان أن أمره، وهوان حاله ورقة فاقته من يبلغ وكان
بقوله: يشري هذا وإىل

ب��ال��ك��س��ر ال��ك��س��ر م��ن ف��ي��ه م��ا ال��ل��ه م��ح��ا ح��اج��ب ك��اس��ر غ��ض��ب��ان ح��اج��ب وك��م
ن��زر! م��ن��ط��ق وم��ن ك��ب��ر م��ن ف��ي��ال��ك ب��ت��ح��ي��ة ح��ي��ي��ت��ه إذا ع��ب��وس
أم��رى م��ن وص��غ��ر ق��درى م��ن ح��ط ب��م��ا ق��دره ي��رف��ع ال��ل��ه ك��أن ي��ظ��ل
وق��ر م��ن ب��أذن��ي��ه م��ا س��م��ي��ًع��ا وص��م ع��م��ى ب��ال أع��م��ى ع��اد م��ارآن��ى إذ
وال��ن��ح��ر ال��ت��رائ��ب ف��ى م��ن��ه��ا ف��ي��دف��ع م��ث��ل��ه��ا ُزّف م��ا ال��ب��ك��َر إل��ي��ك أزف
ال��ص��خ��ر م��ن أق��س��ى اآلداب ع��ل��ى ق��ل��وب ق��ل��وب��ه��م أن ال��ح��ج��اب ش��ي��م وم��ن
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قصاصة، منه يصيب فال الكساء إخوانه من يستجدى كان بحيث الفقر من كان بل
قوله: ومنه كثري شعر ذلك ىف وله

ل��ل��ك��ف��ن! ال��ث��وب ذاك أس��أل��ك ل��م ف��داك ج��ع��ل��ت
ال��ب��دن ف��ى ب��ع��د وروح��ى ألل��ب��س��ه س��أل��ت��ك��ه

مرة: جاء عتيق ثوب ىف يقول كما املجاز! عىل إال ثوبًا يعد ال بما ولكن فاز، وربما

ف��أن��اس��ا وأن��اًس��ا ف��ق��رنً��ا ق��رنً��ا ط��وى ق��د
ل��ب��اس��ا ف��ي��ه��ا ي��دع ل��م ح��ت��ى األي��ام ل��ب��س
ق��ي��اس��ا! إال يُ��رى م��ا ح��ت��ى ال��ح��س ت��ح��ت غ��اب

عنه، يغنون فال القادرين ويسترصخ الرد إال يصيب فال الثراء أهل يمدح وكان
مخلد: ابن لصاعد قوله ذلك عىل يدل كما أحيانًا كالمه يقرءون ال بل

خ��اب��ره وال رائ��ي��ه ب��ذم ع��رض��ه ي��ل��ت��ب��س ل��م س��ي��ًدا ي��ا
ظ��اه��ره م��ن أح��س��ن وغ��ي��ب��ه غ��ي��ب��ه م��ن أح��س��ن ظ��اه��ره
خ��اط��ره م��ن ي��ق��دح ف��إن��م��ا ن��وره خ��ب��ا ال��رأى إذا وم��ن
ط��ائ��ره م��ن أي��م��ن وال ف��ي��ه ذه��ن��ه م��ن أث��ق��ب ت��رى ف��ال
آخ��ره إل��ى ال��ش��ع��ر ت��ق��رأ أن ح��اج��ة م��ن أس��أل م��ا أول
ن��اظ��ره ع��ن ال��م��رء ق��ل��ب ت��ف��ه��م ن��ي��ة ع��ن ت��ص��در ق��راءًة

قوله: من واضح هو كما له رعاية أحسن وال به أرفق يظهر ما عىل أهله يكن ولم

ن��اًرا ل��ه ي��ص��ل��ى وال ق��دًم��ا ع��ل��ّى م��ج��ت��ه��ًدا ال��ش��ر ي��ج��ر ع��م اب��ن ل��َى
م��س��ع��اًرا ك��ن��ت زن��ًدا ك��ان وك��ل��م��ا ف��ي��خ��ذل��ن��ى ي��ج��ن��ى، ب��م��ا ف��أص��ل��ى ي��ج��ن��ى
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وأعم: أوضح وهو أخرى قصيدة من وقوله

ب��غ��ض وع��ل��ى ج��ل��ه��م ف��ى ح��س��د ع��ل��ى واص��ُل ب��األق��ارب ل��ب��ر وإن��ى

وكان يتطري. أيًضا كان شيخنا ولكن الىشء بعض لهان ذلك عىل األمر اقترص ولو
قدر عارفا الحس دقيق الشعور لطيف كان إنه فقل شئت إن أو حماقة. وبه طياًشا
ال أياًما بيته لزم ربما وكان مرة، موارد ذلك فأورده معارصيه، من غريه وأقدار نفسه
ما فيباغته الدار يربح أن مخافة ظماء، جياع ونساء صبية وحوله يترصف، وال يخرج
يدركهم ال والناس ىشء! كل من يتطري كان وقد منه، يتطري مما باحتماله له قبل ال
بما معابثته عن تقدير أو إنصاف يصدهم وال رحمة، بضعفه تأخذهم وال عطف، عليه
كما املخنثني، مشية مثل ويزعمها بمشيته يعيبه فواحد عليه. وقعه يثقل وما يكره
وهو شعره ىف يقدح وآخر ابنته. يتزوج أن يريد الرومى ابن وكان «نضري» أخو فعل
يعريه وثالت ووكده، األخفش دأب ذلك وكان الهجاء، إىل ويدفعه ليهيجه يستجيده
يستفزه ورابع عرصه. أهل خالف عىل العمامة وإيثاره والربانس للقالنس ببغضه
االحتمال يستطيع أن من كله بذلك أحس وهو منها. والتضاحك صلعته إىل باإليماء
عليهم يخفى ال ممن عائبيه عىل الرد من مضن شغل ىف كان لقد حتى والسكوت،

باملزاح. لريكبوه استثارته عىل إال يقصدون وال مكانه،
مناجزيه وبني بينه األرجاء طاحنة وحرب وغمط فقر الرومى. ابن عاش وهكذا
من القاسم أبو الوزير عليه يدس أن إال ينقصه يكن ولم والهازلني، الجادين من به
فقد يظهر! ما عىل ذيول لها تزال ال التى الشؤم رواية لتتم مسموًما فطريًا يطعمه
كرس حتى الثانية أو األوىل من أفرغ أكد فلم مقاالت بضع سنني عرش منذ عنه كتبت
املعاش! إىل فأحيل ديوانه من األول الجزء رشيف الشيخ ورشح يكرس! ال ما رجىل
حني فعسانا ساقه! فهيضت شعره من املختارات هذه التجارية املكتبة صاحب وطبع

عنقنا! دقت قد تكون ال عليه للكالم نعود
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أصله (2)

يكن لم التى لغته العربية كانت وإن بالعرب شبيّها وال عربيّا الرومى ابن يكن لم
بني وترعرع وشب ولد ولقد سواها، — يعرف كان أنه نعلم ال التى أو — يعرف
ولكنه يقول، كما به» اإلله رسل ختمت من «بقضاء منهم وصار والبسهم العباسيني
ىف وال حتى بل تفكريه، أساليب ىف وال فنه ىف وال طبيعته ىف ال كالعرب، بذلك يرص لم
جميًال كان ألنه الرومى ابن سمى أنه إىل العرب كتاب بعض ذهب وقد وأخالقه. عاداته
وال كذلك األمر وليس مقبول. وتعليل معقول احتمال أنه عىل ذلك وأوردوا صباه، ىف
شعر يقرأ لم أنه عىل يدل إنما بذلك يقول من وأحسب زعموا، كما يكون أن يمكن هو
ال الحقيقة عىل رومى أنه ىف للشك مجاًال يدع لم الرجل فإن عينيه.. بغري الرومى ابن
إىل نفسه ينمى أنه الشعر، هذا ديوان عىل املطلع يالحظ ما غريب ومن املجاز. عىل
أن كما فارسيا ألمه جده كان وإن أصله، أنهم واحد موضع من أكثر ىف ويذكر الروم،

مطلعها: التى الشهرية نونيته ىف قوله ذلك عىل وشاهدنا رومى، ألبيه جده

ورم��ان ت��ف��اح ن��وع��ان: ف��ي��ه��ن وك��ث��ب��ان أغ��ص��ان ال��وج��د أج��ن��ي��ن��ك
إي��ق��ان ب��ال��ن��ج��ح ل��م��زم��ع��ه أم��ُن، آم��ل��ه أن��ت م��ن إل��ى ال��رح��ي��ل إن
م��ذع��ان وه��ى ش��رود ك��ل ت��ج��ب��ك ل��ه ال��ي��ع��م��الت ون��ص ال��ق��واف��ى ف��ادع
(ي��ون��ان) األم��الك أب��و ي��ل��دن��ى ف��ل��م ب��ه ال��خ��ط��وب أش��ج��ى م��ل��ك��ا أزر ل��م إن
(س��اس��ان) ال��س��واس أب��و ي��ل��دن��ى ف��ل��م س��ي��اس��ت��ه��ا أح��س��ن ف��ل��م ت��ع��دت إن ب��ل

بمواليه يفخر حني حتى أبيه، أهل للروم إال ينتسب وال أمه قوم الفرس يدع ولكنه
ىف الفرس تغلغل مقدار عليه يخفى يكن لم أنه مع أهله، ويعتدهم العباس بنى من

عليها: الفارسية املدنية وتغلب العباسية الدولة

ج��ه��ل��ى وج��ه��ل��ه��م ك��ذل��ك، ح��ل��م��ى ح��ل��م��ه��م ال��ع��ب��اس، ب��ن��و ق��وم��ى
ن��ب��ل��ى ون��ب��ال��ه��م ش��دة، ب��ى ن��زل��ت إذا ن��ب��ال��ه��م، ن��ب��ل��ى
ش��م��ل��ى! ب��ش��م��ل��ه��م اإلل��ه ل��ف ب��دال ب��ه��م أب��ًدا أب��ت��غ��ى ال
ق��ب��ل��ى ص��ف��وات��ه��ا ب��ش��رب��وا ل��م م��ع��ه��م ح��ي��اض��ه��م وردت وم��ت��ى
ش��غ��ل��ى وم��دي��ح��ه��م ش��غ��ل��ه��م، م��ن وت��ك��رم��ت��ى ب��رى غ��دا ق��وم،
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أب��ل��ى م��ا ل��ك��ل وال��ح��ام��دون أن��ع��م��ه��م ع��ل��ىَّ ال��م��ن��ع��م��ون
أه��ل��ى وه��م ب��ه، اإلل��ه رس��ل خ��ت��م��ت م��ن ب��ق��ض��اء م��ن��ه��م، أن��ا
أص��ل��ى ت��ن��ص��ن��ى، ح��ي��ن وال��روم ن��ع��م��ت��ه��م وغ��ذّى م��واله��م

ويذكر القديم، األخفش عىل ويفضله له املعارص األخفش يمدح حني ذلك ويكرر
يقول: هذا وىف املحاباة، عن بعيد لذلك وأنه االثنني بني غريب أنه

ل��ف��ض��ال ال��ح��دي��ت ل��ألخ��ف��ش إن ف��ق��ل��ن��ا ال��ق��دي��م األخ��ف��ش ذُك��ر
ع��دال ك��ن��ت م��ع��رب ك��الم ف��ى — ق��وم��ى وال��روم — ح��ك��م��ت م��ا وإذا
أه��ال ل��ل��م��ح��اب��اة ال��زور أرى ال غ��ري��ب ف��ي��ه ال��خ��ص��وم ب��ي��ن أن��ا

القصيدة: آخر ىف فيقول هللا عبد بن محمد ويعاتب

م��ط��ر م��ن ون��اه��ي��ك م��ط��رّى م��ن ف��ن��اه��ي��ك أم��ي��ره أط��رى ال��روم��ى ال��ش��اع��ر إذا

مرة وينتمى النزارية، إىل مرة وينتسب دعوته ىف يخلط كان الذى نواس كأبى ال
مضوا قد الفرس أن ليعلم وإنه شعره، ىف يتعاجم ذلك قبل وكان اليمانية، إىل أخرى
بروميته اإلحساس شديد كان أنه ويظهر ألحد. يدعى أن أراد إذا به أحق وأنهم بأصله
هو كما أصله، اليوم بأن ويباهى تارة يزهو فرتاه متالزمان. واالثنان بغربته. والشعور
وأنه ظلهم، وىف العرب، بني غريب أنه أخرى تارة ويألم كالمه. من بك مر مما ظاهر
ويعيب يحسده أنه بلغه قد وكان لبعضهم قوله من ذلك تتبني كما وطنه. بذلك فقد
األلم وأحس القومية والجنسية الدينية الجنسية بني فرق الذى الوحيد ولعله شعره،

«الوطن»: لفقدانه

واألخ��وان��ا ال��زم��ان وذم��ى ال��ع��س��ر ص��ح��ب��ت��ى ال��ح��اس��دى أي��ه��ا
غ��ض��ب��ان��ا م��ع��ب��ًس��ا ول��ق��ائ��ى ش��ع��رى ث��ل��ب ع��ل��ى ه��اج��ه ح��س��ًدا
رج��ح��ان��ا ن��ق��ائ��ص��ى ل��ى ي��رى ن ك��ا وق��د «ال��ع��دو» م��ع وان��ت��ق��اص��ى
ع��ي��ان��ا؟ إخ��ائ��ى ال��ظ��ال��م��ى أي��ه��ا ع��ل��ي��ه ح��س��دت م��اذا ش��ع��رى ل��ي��ت
ري��ان��ا؟ ص��اديً��ا ك��ان م��ن ك��ل وأض��ح��ى ظ��م��ئ��ت، أن��ن��ى أع��ل��ى
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واألوط��ان��ا؟ ال��ث��راء وع��دم��ت ش��ق��ي��ق��ى ث��ك��ل��ت أن��ن��ى ع��ل��ى أم

ابن فليس القافية! أجل من إال باألوطان جاء ما إنه سيقول أحًدا نظن ولسنا
يقول. أن يريد ما غري إىل تضطره أو القافية تعييه من الرومى

املعانى أداء عىل قًرسا ويقرسها األلفاظ يتناول أنه إليك فيخيل شعره لتقرأ وإنك
عنها. والعبارة تبيينها إىل يقصد التى

األصل فارىس وهو — الديلمى مهيار فعل كما بقومه يفخر يكن لم ذلك أجل ومن
الفرس: يعنى قال حني —

ال��ح��ق��ب رؤوس ف��وق وم��ش��وا ف��ت��ى ال��ده��ر ع��ل��ى اس��ت��ول��وا ق��وم��ى

أخالقه: بكرم ويشيد نفسه يمدح حني حتى يقول كان بل

ك��ان��ا وم��ا ال��ح��س��ن��ى م��ن ي��ك��ون ل��م��ا م��راق��ب��ة ال��س��وءى ع��ن ال��ج��ف��ون أغ��ض��ى
إح��س��ان��ا وب��اإلح��س��ان — أس��اءوا إذا — إس��اءت��ه��م ع��ن ص��ف��ًح��ا األخ��الء أج��زى
أح��دان��ا ال��ق��وم ذن��وب ذك��رت إذا م��ح��اس��ن��ه��م م��ن م��ث��ن��ى ال��ن��ف��س أذك��ر
م��ي��زان��ا ال��ع��دل ات��خ��ذت ألن��ى ل��ك��ن وم��ج��ده��م آلب��ائ��ى ذاك ول��ي��س

هذا إىل االلتفات دائم بغربته إحساسه لفرط وهو الشاهد. هو األخري والبيت
فيه: فيقول املنجم عىل بن يحيى يمدح املعنى.

وال��ت��رك��ي��ب ال��ط��ب��اع ف��ى ق��ب��ل��ه ت��خ��ل��ه��ا ل��م ل��ه أك��روم��ة رب
ب��ال��ت��غ��ري��ب أوح��ش��ت��ه وم��ا س ال��ن��ا ف��ى ال��زه��ر ال��خ��الئ��ق غ��ّرب��ت��ه

ال هو حاله ويصف أجلها من التعبري ىف ويحتاط البيت بهذا نفسه يعنى فكأنه
ممدوحه.

ويقول: زوًرا شيبان إىل بانتسابه يشتهر أن إال يرى فال بلبل بن إسماعيل ويهجو

ع��ج��ي��ب��ا غ��ل��ًط��ا ال��ف��ت��ى غ��ل��ط ل��ق��د ي��ش��ي��ب��ا ب��أن ه��مَّ ح��ي��ن ت��ش��ي��ب��ن
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مشنًعا: أخرى قصيدة ىف ويقول

ع��رب��ا وأص��ب��ح��وا ن��ب��ي��ًط��ا ب��ات��وا ب��ع��ق��وت��ن��ا م��ع��ش��ر م��ن ع��ج��ب��ت
ع��ج��ب��ا آي��ًة ش��ي��ب��ان دع��واه وف��ى ف��ي��ه إن ال��ص��ق��ر أب��ى م��ث��ل
ف��ان��ق��ل��ب��ا ال��ك��ي��م��ي��اء م��س��ه إذ ج��ب��ل��ت��ه ع��ل��ى ع��ل��ج��ا ب��ي��ن��اه
ذه��ب��ا ج��ده زرن��ي��خ ح��ول ك��م��ا ال��س��ع��ي��د ج��ده ع��رب��ه
ال��ن��س��ب��ا ي��ع��رب ص��دق إك��س��ي��ر ل��ه��ا ال��ج��دود ه��ذه وه��ك��ذا

روميّا كان إنه لنقول ذلك أكل منها؟ ونستكثر الشواهد بهذه نأتى غاية فألى وبعد،
من أجنبيا مثله كان إنه نقول وأن اسمه، نذكر أن يكفى يكن لم أو عربيّا؟ يكن ولم
واستظل آدابها، عىل وتوفر علومها، وحذق بلسانها ونطق بينها، وشاب شب التى األمة
ومروان برد بن بشار مثل من الغرباء من كغريه يكن ألم ذلك؟ قيمة وما بمدنيتها؟
الزمان وبديع والخوارزمى العميد وابن املقفع وابن ومهيار نواس وأبى حفصة أبى بن
حرص؟ يأخذهم يكاد ال ممن وغريهم األصبهانى الفرج وأبى الصابئ إسحاق وأبى
عن أو — عنهم يختلف ولكنه فيها، نبت التى األمة غري من كهؤالء كان نعم، نقول
صارت حتى منه، انحدر الذى الجنس بطبيعة احتفظ بأنه ويباينهم — منهم كثري
مفتاح — بالفارسية يقشبها وال يكتمها وال ويعلنها، بها يتشبث التى هذه روميته
وإنه لها. والتنبه إليها االلتفات بغري وتقديره فهمه إىل سبيل ال وحتى ونفسه، شعره
مناهض تأثري كل من الرغم عىل وفعلها، الوراثة قوة عىل شاهًدا املرء يتخذه أن ليصلح
هذا أصل «هى بحق: العقاد األستاذ صديقنا يقول كما «فالرومية» لفعلها. مضعف لها
التى السمة وهى اللغة، هذه ىف الشعراء عامة عن الرومى ابن به اختلف الذى الفن
ىف عنهم وقرص أشياء، ىف بذَّهم وربما رسبه غري ىف الصادح الطائر إفراد بينهم أفردته
انقطع فلهذا السواء، عىل وتقصريه تفوقه ىف يشبهونه وال يشبهم ال ولكنه غريها، أشياء
ألنهم وال جميًعا منهم أفضل ألنه ال الفن، وجرثومة األدب نسب من وبينهم بينه ما

منه». أفضل جميًعا
نغتنمها لفرصة وإنها القفل، ىف «املفتاح» هذا ندير أن اآلتى املقال ىف وسنحاول
نوفق فلعلنا الفذ، الشاعر بهذا الناس تعريف من سنني عرش منذ حاولناه ما لنستأنف

كثرية. وشعبه طويل، الكالم وحبل شاقة، املهمة فإن
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شخصيته (3)

(أ)

مضطغنًا وأبنائه، العرص عىل ناقًما الحياة عىل ساخًطا عاش، ما الرومى، ابن عاش
الشعراء من أحد يعرفه لم حد إىل واأللم باملرارة النفس طافح ورصوفه، الزمن عىل
من استطاع ما وأودعه نفسه، حاالت من حالة كل فيه قيد الذى وشعره املعارصين.
حساس كل عذْر التمرد هذا من وعذره ذلك. عىل بالشواهد حافل ذهنه، التفاتات
وواقع الحياة بمظاهر والعقائد اآلراءُ عنده تصطدم العقل، مثقف النفس مصقول
عرصه إىل نرجع أن نحتاج ولسنا أوجع. وال النفس ىف ذلك أثر من أقىس وليس الحال.
الزمن، آخر إىل وستظل الساعة، إىل زالت وما قديًما كانت الحياة فإن خاصة. بصفة
من قط خلت اإلنسانية الحياة نظن وما متواصًال. وجهاًدا دائًما رصاًعا اخر، له كان إن
بقوله ولينطق بنفسه الشعور إىل ليهتدى املرء كان وما التذمر. ودواعى السخط بواعث
وباحتكاكه قدرته، بحدود — قبله أو — هذا جانب إىل إحساسه ولوال ذلك، لوال «أنا»
عىل كالهما أو البالدة أو الجهل يعني وقد املجال، هذا ويحدد الدائرة، هذه يجاوز بما
عليه، ويضيق به يحيط فيما املرء يرى فال الحيوانية، الراحة النفس وإشعار الرضا
املثقف كذلك وليس بها. التربم ىف خري وال منها، مهرب ال ورضورة مقنًعا عدًال إال
أن طوقه يسع ال هذا مثل العارية. بأعصابه الحياة يحس كأنما الذى املشاعر الذكى
والغبن الظلم من الدنيا ىف ما يحس وال يرى ال حتى أعصابه وينيم عينيه يغمض
عرصنا بني التباين ومواضع االختالف وجوُه كانت ومهما والتناقض. والفساد والخلط
سخط كان وما واحدة. ومتاعبها الحياة مساوئ فإن الرومى، ابن وعرص مثًال، هذا،
عليه كان ما هنا نصف أن إىل فنحتاج طارئ، عيب أو عارض مظهر عىل الرومى ابن

زمن. مثله من يربأ وال عرص منه يخلو ما عىل كان ولكنه زمانه،
مثًال: قوله يقرأ الذى ومن

ك��ت��اب؟ وم��ن ش��رط��ة م��ن م��ال اآل ب��ل��غ��وا األل��ى دون أت��ران��ى
واألح��ب��اب ال��ن��ف��وس ف��ى ب��ال��م��ن��ى ف��ازوا ال��ب��ه��ائ��م م��ث��ل وت��ج��اٍر
ل��ّع��اب م��ث��ل��ه��م ال��س��خ��ف ظ��اِه��ر ده��ر ظ��ل ف��ى ي��ل��ع��ب��ون أص��ب��ح��وا
ذب��اب غ��ن��اءَ م��وط��ن ف��ى الم األق وال ب��ال��س��ي��وف م��غ��ن��ي��ن غ��ي��ر
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األت��راب ال��ك��واع��ب ب��ي��ن وال��ل��ذات ال��م��ن��اع��م ف��ى وي��ظ��ل��ون
ب��االأك��واب وال��ط��ائ��ف��ات م��ع ال��س��ا ي��ط��رب م��ا ال��م��س��م��ع��ات ل��ه��م
ال��رط��اب م��ن��ه��ا ال��غ��ص��ون ظ��الَل ال��ل��ه ِن��َع��ُم أل��ب��س��ت��ه��م َن��َع��ُم
ب��ارت��ق��اب ي��ك��ف��رون��ه��ا وال ال ت��ن��م��ى وه��ى ي��ش��ك��رون��ه��ا ال ح��ي��ن
ب��ال��ك��ع��اب ش��ب��ي��ه��ة وع��ج��وز ك��ع��اب م��ن ل��ل��ه��وه��م ل��دي��ه��م ك��م
األح��ق��اب ع��ل��ى ج��ّدة ل��ي��س��ت م��داه��ا ت��راخ��ت إذا خ��ن��دري��س
األع��ن��اب م��ت��م��ر ال��ن��ح��ر م��وق��د ك��رم ذاُت ت��دي��ره��ا ك��رم ب��ن��ت
م��ج��اب دع��اءَ ال��ه��وى ت��دع��و ال��م��ل��ث��م ل��ذة ي��دى ف��ى ال��ط��ع��م ل��ذة
رق��اب ف��ى م��ا وح��س��ن ت��س��ق��ى، ث��م أك��ف ف��ى م��ا ح��س��ن ال��ع��ي��ن ي��ون��ق
ال��رض��اب ذاك ط��ي��ب ي��ا رض��اٌب ج ال��م��ز ح��اوال إن ال��ش��راب وم��زاج
ع��ذاب م��ي��اه م��ن ي��ت��س��ل��س��ل��ن ج��وار ك��أن��ه��ن ج��وار م��ن
ب��اك��ت��س��اب ت��ق��ل ول��م ص��راًح��ا ألج��ب��رت ب��ي��ن��ه��ن ال��ق��وم ت��رى ل��و
األرب��اب م��رات��ب ف��ى وه��م ع��ب��ي��ًدا ي��رت��ض��ون ال أن��اس م��ن
إل��خ ال��خ��ط��اب، ألألم ت��ت��ص��دى ق��دًرا ال��دن��ي��ة ال��دن��ي��ا وك��ذل��ك

وال — أثبتناه ما أضعاف حذفناه ما كان وإن — األبيات هذه يقرأ الذى من نقول
وهم السعادة، حلل ىف يرفلون ممن كثريين بها يذكر وال الصدق، من فيها ما يحس
الحظ بأن إال استحقوها وال قدم اكتسابها سبيل ىف بهم سدت وال يًدا، إليها يمدوا لم

أفضلهم؟ وال أكفأهم وال الناس خري يكونوا لم وإن إياها، أورثهم
الحظ، جور عىل سخًطا ال حسًدا يكون بأن أشبه هذا إن فيقول يعرتض من وعىس

أبيات: بعد قوله ذلك ودليل

ال��م��ح��اب��ى ال��زم��ان أن��ص��ف ل��و ك األم��ال ه��ذه م��ال��ك��ى دون أك��ن ل��م

الورمى ابن أن املعرتض يغّلط الذى وإنما الحسد. من ىشء ىف هذا ليس كال! نقول
بثقل إحساسه وأن الستحقاق، وا الفضل من مكانه عليه يخفى وال نفسه قدر يعرف
أبرز قد هذا كل تعويقها، ملبلغ وإدراكه وحزها، بعرفها وشعوره به، املحيطة القيود
ىف اإلطالة عن غنى ىف أننا ونظن الواعية. من األول املكان إىل حياته وىف شعره ىف «أنا»
هذا صح إذا عنها، خارج هو بما والتصادُم حدودها إدراُك يُربزها إنما الذاتية أن تبيني
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يختلف ىشء، يعوقه ال لني مجرى ىف حياته تتدفق الذى الرجل أن الجىل ومن التعبري.
خطوة. كل ىف العقبات تعرتضه عمن بذاتيته إحساسه

العليا ُمثُله إىل أقرب تكون حياة أى فنية: حياة يحيا أن يريد الرومى ابن كان وقد
ىف هى كما بمنزلته، وأليق الشاعر وظيفة من يفهمه بما وأخلق ينشدها، كان التى
الظروف مقتىض عىل نفسه يكيف أن وعزَّه به، يظفر ولم عنه وعجز ذلك فبغى نظره،
الرغبة بني باملقابلة واكتظ نفسه، بذكر شعره حفل هنا ومن به، تحيط التى واألحوال

والواقع. األمل وبني واإلمكان،
أن بعد الرومى ابن إن فنقول األبيات، هذه منها سقنا التى القصيدة إىل ونرجع
النعم بهذه أحق راة رجل ذكر إىل استطرد به ينعمون وما الناس هؤالء صفة ىف أفاض

فقال: وعلمه، بفضله انتفاعه ولعدم فيه هو ملا وأِسف منهم الجزيلة

ك��ال��م��رت��اب ال��زم��ان ح��م��ق��اُت ت��رك��ت��ه ال��ذى ��اٍر ع��مَّ ك��اب��ن
ث��ي��اب ف��ى وح��ك��م��ة ع��ل��ًم��ا ك ع��ي��ن��ا ل��رأت ل��ورأي��ت��ه ف��ت��ى م��ن
واإله��اب ل��ح��م��ه م��ن ع��ل��ي��ه م��ا إال ال��ن��اَس ك��س��ا م��ا ال��ده��ر ب��زه
ب��ج��راب ب��اع��ه��ا اس��ط��اع ف��ل��و ن��ح��س��ت��ه ال��ت��ى ظ��رف��ه ح��ل��ى أو
األص��ح��اب م��ن م��ث��ل��ه أس��خ��ط��ت دن��ي��ا ل��ص��ح��ب��ة س��وءة س��وءًة

اللحم إال الناس كسا ما كل وسلبه الدهر عليه عدا الذى هذا عمار ابن وليس
الرومى بابن فليس غريه. ذاك بل القصيدة إليه كتبت بالذى هو ليس نقول — والجلد
ىف ما إظهار إّال يقصد ال وإنه ذلك، ويؤكد الحظوظ ظلم عىل سخط هو وإنما حسد،
األعوان وهم الرشط عىل عينها القصيدة ىف ذلك بعد إنحاؤه والغبن، التخليط من الدنيا

األمن: حفظ إليهم يوكل الذين

األك��س��اب ب��ل ب��أح��س��اب��ه��م ال ب��ي��ًض��ا ع��ق��ائ��ل خ��ول��وا ش��رط
ال��ك��الب؟ غ��ي��ر ال��ظ��ب��اءَ ي��ص��ي��د ه��ل ق��ال��وا: ال��ن��اس ت��ع��ج��ب م��ا ف��إذا
اض��ط��راب ذا ح��ب��ل��ه��م ك��ان وإن س ال��ن��ا ش��ج��ن ع��ن ذاه��ل��ي��ن أص��ب��ح��وا
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س��ن��ج��اب1 وف��ى ق��اُق��م وف��ى ر وس��م��و خ��م��ور وف��ى أم��ور ف��ى
زري��اب وم��ن س��ن��دس وم��ن ال��رق��م م��ن ذاك غ��ي��ر وت��ه��اوي��ل
ورح��اب ف��س��ي��ح��ة وص��ح��ان وع��ب��ي��ر م��ن��م��ن��م، ح��ب��ي��ر ف��ى
ب��األه��داب ال��رؤوس ت��م��س ب��س��ات��ي��ن ي��خ��ت��رق��ن م��ي��ادي��ن ف��ى
واص��ط��ح��اب أي��ك��ه��ا أظ��الل ت��ح��ت اص��ط��خ��اب ف��ى ط��ي��ره��ا ي��ن��ف��ك ل��ي��س
واألش��واب واألش��رب��ات ك��ال االَ م��ن اش��ت��ه��وه م��ا ك��ل ع��ن��ده��م
األس��راب ال��ش��وادن م��ث��ل دان وال��ول وال��م��راك��ب وال��ط��روق��ات
ال��ض��ب��اب ك��م��ث��ل ن��ش��ره ت��رى وال��ن��د ال��م��ج��ام��ر ف��ى وال��ي��ل��ن��ج��وج

قد التى مثيالتها من وغريها القصيدة هذه يقرأ وهو القارئ يفوت أن ينبغى وال
ينبغى ال نقول الحقد، أو الحسد من الرومى ابن نفس عليه انطوت ما عىل دليًال تتخذ
بحيت الخيال قوة من كان وأنه الشعور، لطيف الحس دقيق كان الرجل أن يفوته أن
يحس واقع كأنه لنفسه ويجسده يتخيله، ما أمامه ويتمثل لذهنه يحرض أن يستطيع
ولم والتصفية االستقصاء وتوخى واسرتسل، أفاض وصف إذا تراه هنا ومن ويلمس.
يتناول الذى الحس لطُف ولكن الحسد ال به، وأغراه االسرتسال إىل ودفعه شيئًا. يدع
اللذة صاحبه ُويشعر الصورة يجسد الذى القوى الخيال ومراُح وأخفاها، األشياء أدق

النواحى. وإتمام الجوانب استقصاء من املستفادتني واملتعة
إطالًة، معتزم غري املرء يبدأ وقد عليه. وتبعث هذا بمثل أبًدا تغرى الخيال وقوة
غري عىل فالدفع الفن، روح وتملكته ذلك سحره يتخيل، ما قوُة عليه استولت إذا حتى

… يمىض أن حسبانه ىف يكن ولم ومىض قصد
بالنفس، اإلحساس وبروز الشعور ودقة الخيال قوة ولكنه حسًدا به ما فليس
طبيعة هذه أليست إذن؟ فماذا فسمه، شئت ما أو وحقًدا، حسًدا كان هبه ذلك ومع

برئنا؟ كما نكون أن ىف بأس فأى كذلك؟ هللا خلقنا قد ألسنا الناس؟
األول، أصلها إىل املسألة ونرد الرومى. ابن يقول كما نعدى؟»، طينتنا عن «وأين
استطاع كما ظلها ىف يعيش التى األحوال مقتىض عىل يتكيف أن يستطع لم إنه فنقول
حالة إىل العجز هذا ومرد عاديون، أوساط مراء بال وأكثرهم الناس. أكثر ويستطيع

ونفاستها. لنعومتها فراؤها تتخذ حيوان والسنجاب الثانية القاف بضم والقاُقم السمور 1
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اتقاء أو عضوية حاجة سد ىف الرغبة هو التكيف إىل الدافع أن يخفى وال األعصاب،
ولينفى االرتياج ليحس التكيف إىل يسعى املرء أن أخرى، بعبارة هذا ومعنى متعبة.
ذلك َوِسعه َمْن يناله ما ينل ولم عليه يقو ولم ذلك يستطع لم فإذا املتاعب. ينقص أو
من ذلك بعد له مفرَّ وال املنغصة. اإلحساسات من غريه اتقاه ما يتق ولم االرتياح، من
عىل ونقمته الحياة، عىل سخطه يأتى هنا ومن عليه، والناس الحياة وطأة تثقل أن
أو األكثرون يحتمله مما يسوءه ما عىل صربه وقلة وأحواله، بأنظمته وتربمه املجتمع،
بهم يلتقى والذين به واملحتكني معارشيه عىل وغضبه تهيجه ورسعة إليه، يلتفتون ال
طردها إىل سبيل ال ثابتة حقائق عنده وتصري األوهام تنشأ أيًضا هنا ومن طريقه. ىف
إرادة تحدثه مما ال نفسه ىف ويجرى جوفه ىف يحدث مما إال ليست أنها إىل التفطن أو
الخارجى العالم من واإلشفاق املتوهم االضطهاد فكرة تتولد كذلك هنا ومن خارجية.
الرومى. ابن شعر به ينطق ظاهر كله وهذا ناحيتهما. من األذى وتوقع ساكنيه ومن

(ب)

قّد القوام مقدود الطلعة، وسيم يقولون، كما غرانًقا، فتى صباه ىف الرومى ابن كان
يقول: كما السيف،

ف��ض��اء ي��س��د وال أرًض��ا ي��ث��ق��ل ف��م��ا واس��ت��دق خ��ّف م��ن أن��ا

بحرارته مدفوًعا بشبابه، مغروًرا بمالحته مزهّوا املحرض، أنيس الروح خفيَف
يقول، كما ابتذال» «لبَس الربد هذا فلبس الحياة، فرصة اغتنام إىل إحساسه وبقوة
ىف الناس يفعل ما فوق بصباه وفعل للكرب، شيئًا منه اّدخر وال يصنه ولم وأخلقه
الشباب مع إحساسه وقدُة االعتدال، عن به وعدل القصد عن أعجزه الذى ولعل العادة.
وأن جميل، أنه عليه يخفى الرومى ابن يكن ولم أخرى، جهة من ووسامته جهة، من
شعره ىف ذلك يذكر أن يتحرج كان وال حسنهن، يصبيه كما النساء يصبى جماله
وهو يقول مثًال فرتاه قناته، وتقوست ديباجته، ِشينت أن بعد حتى به، ويباهى

عليها: ويتلهف الشبيبة عهد يستسقى

ب��ى م��ا ض��ع��ف — وع��ي��ش��ك — ب��ه��ا وإن ل��راح��ت إذن ال��ش��ب��اُب، ش��ه��د ول��و

237



الهشيم حصاد

ال��ط��الب! ي��د ف��ات ال��ث��أر م��ا إذا ث��أرى ب��ق��ي��د ه��ن��اك ف��ي��اغ��وث��ا

والجرائم حقود، «بأخرى ته ِرشَّ الدهر بأول اللعُب فاغتال يورد، ما ذلك أورده وقد
العصا: عىل وتوكأ عظامه ىف الكالل ودب كبانه وتضعضع تحقد»

وم��ه��دد! ح��دي��ث��ى ع��ن وري��ا س��ل��ي��م��ى وأع��رض��ت ال��رج��ال أح��ادي��ت��ى ول��ذَّت
وص��دد ي��ع��ت��ب��رن، روان، ف��ه��ن ت��ع��ج��بً��ا ال��غ��وان��ى إع��ج��اب وب��َدل

يقول: كما فصار وأوطاره لباناته يفقد ولم برسعة شبابه وفقد

ال��ل��ه��ي��ب ذات ال��ح��ري��ق ك��ن��ار وط��رح��ىٍّ ل��ذى ش��ع��رم��ي��ت
ت��ع��ذي��ب ف��ى ف��ه��و ال��ش��ي��خ، ص��رف��ُة وع��ل��ي��ه ال��ف��ت��ى ص��ب��وُة م��ع��ه

فيقول: يتعزى أن يحب وقد عذاب! من بهذا وناهيك

األوط��ار ب��ش��اش��ُة ل��ى ت��دم ل��م ع��م��رى م��دَة ال��ش��ب��اُب ي��دوم ل��و

األسقام وانتابته اللياىل، مّر عىل فشيئًا شيئًا ورزح عزاءً، يستطع لم ولكنه
يقول: كما وصار واألمراض، العلل عليه واصطلحت

رواء ال��م��رار م��ن ك��ؤوس��ا ال��س��ق��م ي��ُد س��ق��ت��ه ال��ذى ذاك أن��ا
ق��ض��اء ال��ق��ض��اء ل��وال وك��ان��ت ال��ش��ن��ع ال��ص��ور ف��ى ال��ح��م��اَم ورأي��ت
إص��م��اءَ ف��ؤاده ف��أص��م��ى ال��ن��ف��س ��ة ش��قَّ ف��ى ال��زم��ان ورم��اه
ال��ب��الء م��ن��ه أم��ل ح��ت��ى وال��وح��ش��ة ب��ال��ع��س��ر ذاك ف��ى واب��ت��اله
غ��داء ق��دم��ا ال��غ��ذاء ق��ب��ل ك��ان رض��اع ب��ع��د ال��ش��ب��اب وث��ك��ل��ت

بن هللا لعبيد يقول ذلك وىف ترمدان، ما كثريًا كانتا فقد عيناه، حتى تسلم ولم
هللا: عبد

ال��ع��ن��اق��ي��د م��اء وال ب��ال��م��اله��ى ال أك��اب��ده ب��ع��ّوار ع��ن��ك ُش��غ��ل��ت
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ت��س��ه��ي��د ل��ي��َل ي��ب��ارى ش��ك��وى ن��ه��اَر م��ث��ل��ه��م��ا الق��اس��ي��ت — ب��ع��دك ق��اس��ي��ت
ب��م��ح��دود ل��ي��ل��ى م��ن ن��ه��ارى ف��م��ا ب��ص��رى م��ن ظ��ل��م��اء ف��ى وأص��ب��ح أم��س��ى
م��م��دود ال��ل��ي��ل ظ��الم م��ن س��رم��د ف��ى ول��ي��ل��ت��ه ي��وم��ى ك��ال م��ن ك��أن��ن��ى
ت��ص��ع��ي��د أى زف��رات��ى ف��ص��ع��دت أّس��ف��ن��ى ال��ش��م��س ب��ذك��ر س��م��ع��ت إذا
ب��م��م��ه��ود ش��ك��وى أخ��ى ف��راُش وم��ا م��ض��ط��ج��ع ل��ي��ن ب��ج��ن��ب��ى ي��ط��م��ئ��ن ال
وت��ق��ي��ي��د؟! أس��ر ف��ى ع��ي��ن��ىَّ وط��رف ب��رع��ي��ت��ه��ا ل��ى وأن��ى — ال��ن��ج��وَم أرع��ى
ال��م��ج��اه��ي��د ل��م��ج��ه��ود ال��ن��ج��وم رع��ُى ي��ؤات��ي��ه أن ي��ت��م��ن��ى م��ن وإّن
م��ل��ح��ودى م��ث��ل م��ن��ه��ا ح��ظ��ى ف��ص��ار رح��ب��ت ب��م��ا ّ ط��را ب��ى األرض وض��اق��ت

إىل به األمر انتهى ثم وتكررت شهًرا هذه علته الزمته وقد القرب، بامللحود يعنى
شبابه: فيها يندب له دالية ىف يقول كما البرص ضعف

ف��رد وه��ى م��دى، أدن��ى م��ن ق��رائ��ُن ح��ي��ال��ه ف��ال��ش��خ��وص ط��رف��ى، وب��ورك

أخرى: قصيدة ىف وله

ب��رزخ��ا وال��ص��وت ال��ش��خ��ص وب��ي��ن وس��م��ع��ى، ن��اظ��رى ب��ي��ن ال��ق��وى ن��ق��ص��اُن وأح��دث
س��رب��خ��ا األرض م��ن س��ه��بً��ا دون��ه ط��وت ل��م��ح��ت��ى ل��ل��ش��خ��ص ف��ّوق��ت إذا وك��ن��ت
ل��ت��ن��س��خ��ا إال ق��ب��ل م��ن أم��ل��ي��ت وم��ا ج��دت��ى ت��ن��س��خ ال��ده��ر ص��روف ف��ح��ال��ت

وإدمانه أيامه، صدر ىف استهتاُره املصري هذا إىل ويصريه يضعفه أن به وأخلق
واآلداب واملعارف العلوم من به يحاط ما بكل الرومى ابن أحاط فقد واالطالع، القراءة
فهمها ىف املرء يحتاج التى اإلشارات من شعره ىف ما ذلك عىل يدل كما عرصه، ىف
باب. كل ىف لهم كان ما كل عىل والوقوف جميًعا والفرس العرب بتاريخ العلم إىل
ابن ويقول أدواته، أقل كان الشعر إن عنه قال العرب مؤرخى أحد أن لك ذكرنا وقد

هللا: عبيد بن للقاسم نفسه الرومى

أج��زاء ل��م��ح��س��ن إن��ى ت��ط��ل��ب م��ا ك��ل م��ح��س��ٍن غ��ي��ر أك��ن إن
ال��ح��ك��م��اء ي��ش��ارك م��م��ن ك��ن��ُت ف��ح��ص ط��ال��ب أردت م��ا ف��م��ت��ى
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ال��ش��ع��راء ي��س��اج��ل م��م��ن ك��ن��ُت ش��ع��ر ق��ارض أردت م��ا وم��ت��ى
ال��خ��ط��ب��اء ب��ى ف��ف��اق خ��ط��ب��ى ج��ل خ��ط��ي��بً��ا م��ن��ى خ��ط��ب��ت م��ا وم��ت��ى
إل��خ. ال��ب��ل��غ��اء، ب��الغ��ت��ى ب��ل��غ��ت��ن��ى رس��ل��ى ال��رس��ائ��َل ح��اول وم��ت��ى

ومهما توازنها. ويختل تضطرب وأن أعصابه، تسلم أّال ذلك بعد بغريب وليس
كله العصبى جهازه وأن األعصاب، سليم يكن لم أنه املحقق من فإن األمر من يكن
التى السن غري وىف واحد، بعد واحًدا الثالثة أبنائه موُت ذلك عىل يدل منتظم. غري كان
أوسطهم، رثاء ىف داليته وبخاصة لهم، ومراثيه الوفاة، أسباب من اإلهمال فيها يكون
إىل كان وقد آدابها. عىل اطلعنا التى اللغات من غريها أو العرب لغة ىف ىشء يفوقها ال
ىشء فيه ليس حاّدا الجنىس إحساسه وكان الغضب، رسيع طياًشا أحمق ذلك جانب
يستفزونه كانوا معارصيه أن نذكر أن إال بكرهنا يسعنا ال وهنا البته، االعتدال من
وينكر وأقذعه، الهجاء أفحش فيهجوهم لذلك تثور ثائرته وكانت عنني، إنه عنه بقولهم

شبيبته: عىل يتحرق وهو قال ذلك مع ولكنه بدفعها، ويعنى التهمة،

ع��ق��ي��ب ش��ر م��ن��ه وأُع��ق��ب��ت م��ّح ال��ذى ال��ق��ن��اع ع��ل��ى ن��ف��س��ى ل��ه��َف
رق��ي��ب وع��ي��ن ب��ن��ا واش ع��ي��ن وق��رت ت��ق��ر، أن ال��ع��ي��ن م��ن��ع
ت��خ��ي��ي��ب أي��م��ا ال��ع��رَس خ��يَّ��ب ف��أم��س��ى ث��نَّ��ى ث��م ال��ِح��ل��َم ن��ّف��ر

قيل ما فكأن تعليق، إىل يحتاج ال رصيح فيه واالعرتاف الشاهد. هو األخري والبيت
يبسط أن يفوته قلما هجائه ىف أنه تنس ال ثم أشبه. وبه أقرب الحق إىل هو أو حق، عنه

واألموات. أحيائهم والنساء الرجال من يهجوهم من أعراض ىف شنيًعا تسًطا لسانه
فيها، مفرًطا وكان طريته. من أعصابه اضطراب عىل الداللة ىف أقطع ليس أنه عىل
ثِم ثيابه يلبس أن بعد «يتعوَّذ» البيت من الخروج أراد كلما كان أنه غلوه من وبلغ
ىف هناك ثقب من أوَال ينظر بل فيه، يديره ال ولكنه املفتاح، يده وىف الباب إىل يمىض
الثقب من رآه فإذا يلقاه، أن ويخشبى رؤيته من يتطري أحدب جاًرا له ألن الباب خشب
شديدة، الخروج إىل حاجته ولعل يربحه، ال بيته ىف وأقام ثيابه، وخلع أدراجه، عاد
األبواب ويغلق والنساء األوالد من معه ومن هو والظمأ الجوع عىل يصرب كان ما وكثريًا
وقد منه. يتطري ما سمع أو رأى أن بعد والترصف الخروج عىل ذلك ويؤثر عليهم،

فقال: الحقيقة، عىل رسمه أو وصف، أبدع األحدب جاره وصف
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يُ��ص��ف��ع��ا أن م��ت��رب��ص ف��ك��أن��ه ق��ذال��ه وط��ال أخ��ادع��ه ق��ص��رت
ف��ت��ج��م��ع��ا ل��ه��ا ث��ان��ي��ة وأح��س م��رة ق��ف��اه ُص��ف��ع��ت وك��أن��م��ا

قيل فإذا بابه يقرع من إليه فيبعثون ويعابثونه، منه ذلك يعرفون إخوانه وكان
وكان يربحه. ال بيته ىف ويقيم باهلل ويستعيذ فيتشاءم حنظلة» بن «مرة قال: من؟ له
األسماء يقلب كان أنه تطريه من وبلغ بذلك. عليه الناس أجرأ األخفش سليمان بن عىل
ويقول الطريق، ىف تمر نوى رأى إذا ويتشاءم نحس. عىل مقلوبة «حسن مثًال فيقول
إىل عزاه ىشء، سواه أو هو أصابه وإذا تمر. ال بأن يشري هذا وإن الفراق، النوى إن
الرومى ابن يعرفه جميل بغالم إليه بعث له صاحبًا أن مرة وحدث القبيل. هذا من أمر
شسع فانقطع عثر صديقه دار ىف الصحن باب تخطى فلما به فجاء إليه ويطمنئ
اخر وأقام أنثييه. قطع وهى عاهة به الغالم بأن العثرة هذه وعلل مذعوًرا فدخل نعله
نكتة، عينها ىف وأخرى حوالء صبية اليوم ذلك ىف الجوارى بني من وكان مهرجانا
السطوح بعض من الرجل ابنة سقطت أن مدة بعد حدث إنه ثم الرومى. ابن فتطري
الجاريتني، إىل املصيبتني هاتني فرد الرومى ابَن هللا عبيد بن القاسُم جفا وأْن فماتت،

يقول: الفتاة والد إىل بذلك وكتب

ال��ح��س��ان ال��وج��وه ع��ن��ك ك��ان��ت أي��ن وع��ور ب��ح��ول ال��م��ح��ت��ف��ى أي��ه��ا
ال��م��ه��رج��ان أع��ق��ب م��ا أران��ا ر وال��ع��و ب��ال��ح��ول ال��م��ه��رج��ان ف��ت��ح��ك
األك��ف��ان ب��ه��ا م��ص��ب��وغ��ة ة ال��ح��ر اب��ن��ت��ك ف��ق��دك ذاك م��ن ك��ان
وال��ه��ج��ران ال��ج��ف��اء م��ن��ه ل��ج خ��ل��ي��ل ل��ى م��ؤم��ل وج��ف��ان��ى

نهى النبى إن قال من قول ويدفع معقولة، الطرية أن يثبت القصيدة هذه ىف وأخذ
عنها:

ال��ب��ي��ان ف��ي��ه ي��ل��وح ب��ح��دي��ث إال ال��ن��ب��ي��ي��ن ع��ن ت��ص��دق ال
ال��ق��رآن وخ��ب��ر ل��ق��وم، ن��ت ك��ا م��ش��أم��ة أن ال��ل��ه خ��ب��ر
وال��ف��رق��ان؟ ال��ج��الل، ذو ق��ال��ه م��ا أم ت��ق��ب��ل ال��ح��دي��ث أف��زوُر
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شؤمه: من الناس فحذر طالب أبو اسمه كاتبا مرة وهجا

ي��ص��اح��ب م��ن ع��ل��ى م��ش��ح��وذا ف��م��ازال ط��ال��ب اب��ن ح��ّد األرض أه��ل أح��ذر
ت��ج��ارب م��ث��ل��ه��ن ل��ي��س��ت ت��ج��ارب م��خ��ل��د آل ع��ل��ى م��ن��ه ُج��رب��ت وق��د
ث��اق��ب ال��ق��وم ع��ل��ى ن��ح��س ألص��ح��اب��ه ق��اش��ر، أح��ي��م��ر م��ش��ئ��وم، أزي��رق
م��ق��ارب ش��ب��ه ال��س��وء ش��ب��ي��ه ل��ف��ع��ل وف��ع��ل��ه إال ال��م��ري��َخ أش��ب��ه وه��ل
ج��ان��ب ال��ب��س��ي��ط��ة األرض ف��ى وإي��اه ي��ض��م��ن��ى أن م��ن ال��ل��ه ب��ع��ز أع��وذ
ك��ات��ب ق��ب��ل وإن ك��ل��ي��م ق��ي��ل وإن ش��ب��ي��ه��ه ق��داٌر ب��ل ق��داٍر ش��ب��ي��ُه
ق��اض��ب؟ وال��س��ي��ف ال��س��ي��ف ل��وُن ل��ع��ي��ن��ي��ه ك��ات��ب ش��ؤم ف��ى ال��ن��اس ي��ت��م��ارى وه��ل
ط��ال��ب ال��م��ن��ي��ة أن ط��ي��رًة ب��ه وك��ف��اك��م ط��ال��بً��ا، أب��وه ويُ��دع��ى
ه��ارب! ط��ار م��ث��ي��ل��ه��م��ا ط��ال��ب ف��م��ن ط��ال��ب واب��ن ط��ال��ب م��ن ف��اه��رب��وا أال

موىس: ابن ىف قال كما كذلك يزعمه من ويهجو نحس أنه نفسه عن ينفى وكان

ال��س��ب��ي��ك��ا؟ ال��ذه��َب يُ��ص��دى وذك��رك ك��الم��ى م��ن ب��ال��ت��ق��زز أت��أم��ر
أت��ق��ي��ك��ا ال — م��ع��ل��نً��ا — م��ج��ي��ب��ك وإن��ى ن��ح��س، ب��أن��ن��ى زع��م��ت

القاسم إىل بها وّجه طويلة همزية ىف فعل كما مبارك، ميمون إنه نفسه عن ويقول
الوزير: هللا عبيد بن

ال��ب��ش��راء ه��ذه ال��ل��ه ص��ّدق ب��ش��ي��ر م��ن��ك أراه ش��ىء ك��ل
ال��وض��ا ال��وج��وَه ف��اس��ت��ش��ه��د ع��ن��ك غ��اب��ت ال��ن��اس م��خ��اب��ُر م��ا وإذا

القاسم: مخاطبًا يقول أن إىل

رج��اء ال��ج��م��ي��ل رأي��ك ف��ى م��ت ق��د وق��د اط��راح��ى ب��ك أج��م��ي��ل
زه��راء ب��دول��ة ب��ري��ًدا ن ك��ا ال��ذى ال��س��ع��ي��د ال��ط��ائ��ر ول��َى
ن��ع��م��اء ظ��اه��رت ن��ع��م��اء غ��ي��ر ط��ي��رى ت��ع��ي��ف��ت، م��ذ ت��ع��رف��َت، م��ا
إدن��اء م��ؤيّ��د أم��ي��ر م��ن ي��م��ن��ى ف��زادك أدن��ي��ت��ى ث��م
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ب��ي��ض��اء ث��رة ال��ّل��ه ي��د ف��ب��رت��ك ب��ب��ر وت��ن��اول��ت��ن��ى
إل��خ.. وال��ه��ن��اء أوت��ي��ت��ه م��زي��ًدا ل��م��والك ن��وي��َت ك��ل��م��ا وك��ذا

فقال: ملجلسه «عوذة» يتخذه أن القصيدة هذه ىف إليه طلب ولقد

ام��ت��الء؟ خ��ل��ق��ى ج��ف��اء م��ن ش��ك��ت أم ش��خ��ص��ى؟ األرض أأث��ق��ل ل��ق��وم��ى! ي��ا
ف��ض��اء ي��س��د وال أرًض��ا ي��ث��ق��ل ف��م��ا واس��ت��دق خ��ف م��ن أن��ا
غ��ب��اء! ت��ج��ور أن ح��اش��اك — الت اآل م��ن ل��دي��ك ع��اط��ًال أك��ن إن
ع��م��ي��اء! ال��ردى ع��ي��ن أرُدد ن��ق ال��م��و ل��م��ج��ل��س��ك «ع��وذة» ف��ألك��ن

يخاف: إنه له بائية ىف ويقول

ح��وب واإلف��َك ال��ش��خ��وَص ه��ذا ج��ر ش��ؤم��ى إن ب��ى ال��وش��اة ي��ق��ول أن

أدهى. هو ما يكابد كان ولكنه الىشء، بعض لهان التطري حد عند األمر وقف ولو
فأما نفسها. الطبيعة ومن الناس من عليه واقعا االضطهاد بتوهم مصابًا كان أنه ذلك
ينم بما حافل أنه القراء عرف فقد شيئًا، شعره من نورد أن إىل نحتاج فال الناس من
أحمد بها مدح التى يائيته ىف قوله داللة، له مما يكون فقد الطبيعة من وأما ذلك. عىل

ثوابة: بن

ال��ت��ج��ارب ب��ع��د ال��ت��غ��ري��ر م��ن ع��ل��ىَّ م��ح��م��ال ائ��س��ر اإلق��ت��ار ع��ل��ى وص��ب��رى
ال��ذوائ��ب اب��ي��ض��اض ال��ب��ح��ر م��ن ل��ق��ت��ت م��ا ب��ع��د ال��ت��ب��اري��َح ال��ب��ر م��ن ل��ق��ي��ت
ال��م��ج��ادب ب��ح��ب ل��ب��غ��ض��ه��ا ش��غ��ف��ت م��ط��رة أل��ف ب��ه رىٍّ ع��ل��ى ُس��ق��ي��ت
ك��ال��م��الع��ب ب��ى ج��دَّ ده��ر ت��ح��ام��ُق ل��م��ك��ي��دت��ى س��اق��ه��ا ب��ل أس��ق��ه��ا، ول��م
م��ط��اي��ب��ى غ��ي��ر ك��ن��ت م��ذ ي��ع��اب��ث��ن��ى ف��إن��ه ده��رى س��خ��ف اش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ال��س��واك��ب ب��ال��غ��ي��وث أت��اه��ا ب��رح��ل��ى ارت��م��ت إذا ح��ت��ى األرض يُ��غ��ي��ث أن أب��ى
ش��ارب ت��م��اي��ل ص��اح��ب��ه��ا ت��م��اي��ل م��زل��ة ف��أض��ح��ت ألج��ل��ى األرض س��ق��ى
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ن��اك��ب ال��م��ج��د ع��ن م��ْزَوّر وإخ��ص��اب م��ط��ي��ت��ى دح��وض أو س��ي��رى ل��ت��ع��وي��ق

ولكنا األحياء، صوَر املعانى وإلباس التشخيص عىل اقتداره عىل راجع ذلك ولعل
بالذات؟ مقصوًدا نفسه يعد ملاذا فنسأل: نعود

(جـ)

مّر ما باختصار، به، يمر اإلنسانى الجنس من مصغرة صورة كبري، حد إىل الطفل،
ثم املدركة، الذاتية إىل املدركة، غري الذاتية من فشيئًا ً شيئا وينتقل األطوار، من بجنسه
ذلك عىل تنم كما جوفه، ىف يجرى ما هو يحسه ما أول عنها. خارج هو ملا التفطن إىل
وكما — عضلية حركات أيًضا وهى — وصيحاته بها، يقوم أن يسعه التى حركاته
إليهما. وما والظمأ الجوع مثل من العامة بالحاالت الشعور من يبديه ما ذلك عىل يدل
وال الدنيا، املراكز عىل يهيمن املخ فال وعى. فيه ليس طور وهو األول، الطور هو هذا

الحركات. ىف دخل لإلرادة وال منه، فكرة وتوليد ترتيبه يمكن الحس يتوالء ما
يأخذه بما الطفل فيعنى األيام، عىل العليا املراكز فيه تقوى آخر طور يأتى ثم
وهذا غاية. بها يبغى حركات عنه وتصدر ما، حد إىل فكرة ذلك من ويكّون حسه
حتى أنه غري فرد. أنه إىل والتنبه بالذاتية الشعور يرتبط وبه اإلرادة، مولد هو الدور
بما اشتغاًال أكثر هو ويبقى نفسه، بحاالت األكثر عىل غاصًة واعيتُه تظل الدور هذا ىف
ملا إال يكرتث ال كان إذ لألنانية بارٌز مثال فهو الخارجى. بالعلم منه جوفه ىف يجرى

وميوله. وحوائجه بنفسه مبارش اتصال له
وتتضاءل بذلك، إحساسه ويتزن وبالطبيعة، بغريه عالقته ىف رأيه فينضج يرتقى ثم
ما إىل التفاته ويعظم رضورة، عليه ألحت إذا إال العضوى، كيانه ىف يجرى بما عنايته
أكثر الخارجى العالم صورة وتمأل عداها، ما وراء ما إىل ذاتيته فترتاجع حسه، يتناوله
األعظم السواد هم الذين العاديني األوساط من رجًال الطفل ويصبح الواعية. جوانب
بإدراك أى عداها، ما عىل باشتمالها الذاتية درجات أسمى فيهم تتمثل الذين الناس من
بالغري االهتمام وهو «األلرتويزم» يسمونه ما إىل باالنتقال أى األنانية، ويقهر العالم،
وال ملًحة، جسمية لحاجة رضاء ال مجراه، يجرى مما سواه أو العطف من بدافع
ومن التناسلية الغريزة وىف الجوع ىف الشأن هو كما وقتى، جوع من لعضو إشباًعا
وكيف األلرتويزم. بغري أى ذلك بغري العادية املدنية الحياة إىل سبيل ال أنه الواضح

244



الرومى ابن ديوان

إحساسات ألنفسهم يحرضوا أن يستطيعون ال الناس كان إذا اإلنسانية الحياة تكون
الناس؟ آالم يتصور أن يسعه ال من بالعطف أيشعر لخواطرهم يمثلوها وأن سواهم
يُغفل ما أو يعمل ما يحدثه الذى األثر تخيل عىل يقوى ال مخلوٌق للناس أيكرتث
وأن الطبيعة، قوات فعل سوءَ نفسه عن يدفع أن للمرء بد وال هذا — يعمل؟ أن
معرفتها، القواِت هذه يعرف لم ما اليه سبيل ال ما وذلك ولفائدته، لخريه يستخدمها
التفاتا أكثر يكون أن املرء من يستوجب كله وهذا فعلها. يتصور أن يستطع لم وما
من نفسه ىف يقع بما عنايته واألعم. األغلب ىف العادى الرجل مظهر وذلك عداه. ما إىل
أغص وواعيته نفسه، ناحية من يأتى بما عنايته من له استغراًقا وأعظم أشدُّ الخارج،
من أكثر الذاتية من له وليس وأعضائه، كيانه بنشاط منها الخارجى العالم بصور
طراز غري عىل يخلق الذى الشاذ الرجل كذلك وليس بفرديته. لالحتفاظ الالزم القدر
ومن عداها. بما الذاتية عالقة حيت من بالطفل أشبه عمره طوَل يظل والذى األوساط،
أن ىف مثًال شك من وما أهميته. ىف والغلوُّ الشخىص العمل تقدير ىف املبالغة تكون هنا
وهب وحده، محوره عىل يدور ال العالم تاريخ ولكن اإلنسانية، الحياة لوازم من األدب
كل أن ىف ريب وال معني. واحد شاعر بشعر رهنًا ليس التحقيق عىل فهو كذلك األمر
األول أن هو الشاذ، وبني العادى الرجل بني الفرق ولكن ويكربه، بعمله يعتز امرئ
أن يستطيع وال املعقول، الحد يجاوز الثانى وأن قدره، به يعدو وال بعمله يغاىل ال
خصم فهو فعل، فإن فيه، رأيه يرى وال ذلك ىف يخالفه قد الناس من واحًدا أن يتصور

وعدو.
واحًدا — األصح عىل حظنا ولحسن لحسنه أو — حظه لسوء الرومى ابن كان وقد
وقائله واإلكبار، بالعناية الحياة ىف ما أحق عنده فالشعر الشعر. فنه الشواذ. هؤالء من
بصفة الرومى) (ابن وهو فنه. يتطلبها التى الحياة أسباب له توفر بأن الناس أوىل
يستخدموه: لم إذا يرزقوه أن الناس عىل حقه فمن بذلك، شاعر أو مخلوق أحق خاصة

أُدن��ى! أن وح��ق��ى وإق��ص��ائ��ى ب��رف��ض��ى ت��م��ي��ت��ن��ى ث��م ب��األم��س أأح��ي��ي��ت��ن��ى
ال��ح��س��ن��ى م��ن ف��ي��ه آث��رُت ال��ذى ب��ح��س��ن ع��ش��ق��تُ��ه — م��ي��ت��ا أح��ي��ي��ُت أن��ن��ى ول��و
م��اأج��ن��ى؟ ال��ح��ل��ِو م��ع��روف��ه م��ن وأج��ن��اه أع��اش��ه م��ي��تً��ا ال��م��ف��ض��اُل ي��ع��ش��ق أال
ال��زم��ن��ى! م��ع ف��ارزق��ون��ى أوًال، — ب��ق��وت��َى آلل��ت��ى ف��اس��ت��خ��دم��ون��ى آل��ٍة؟ أذو
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غري من ولو رزقه له يوفر أن بعد أى ذلك، بعد يجب ثم — مؤملة! رصخة وهى
الجميل، السماع إىل تحن واعية حساسة أذنه ألن السماع من يمكن أن االكتساب، طريق

اإلرضاء: طلب ىف ُملحة قوية ألنها أيًضا األخرى حواسه إرضاء ومن

غ��ن��اء غ��ن��اءه��ا وغ��ن��ت ُن ب��س��ت��ا ل��ك ش��دت إذا ش��خ��ص��ى أدِن
أح��ي��اء أم��واتُ��ه��م ف��أض��ح��ى ال��م��غ��ن��ي��ن ال��ل��ح��ود م��ن ف��اس��ت��ث��ارت
وال��م��ي��الء؛ وال��غ��ري��َض م��ع��ب��ًدا س��ري��ج اب��ن م��ع إلح��ض��اره��ا ي��ا
ِوالء2 ُص��ي��اب��ا اس��م��ه��ا م��ش��ب��ه��اِت ف��ت��غ��ن��ت «ع��ج��ائ��ُب» وت��ل��ت��ه��ا
إع��ط��اء ت��ب��ارت��ا م��ا إذا ي��م��ي��ن��ي��ك وت��ل��ك ه��ذه ف��ح��ك��ت
وت��راءى وش��ي��ه أص��ن��اف ال��ب��س��ت��اُن ن��ش��ر إذا ت��ن��س��ن��ى وال ذا،
اع��ت��داء م��ن��ه��ا ذاك ك��ان وإن وال��ط��ي��ب ال��ح��س��ن ف��ى ال��ري��اُض وح��ك��ت��ك
م��ك��اء ُم��ّك��اءٌة وأج��اب��ت أخ��اه ف��ي��ه��ا ال��ق��م��رىُّ وت��غ��ن��ى
ال��ن��س��اء ت��ح��ك��ى إل��ي��ك م��ي��ًال ج��س ال��ن��ر ق��ض��ب ل��ح��َظ��ه��ا وأب��دَّت��ك
ذك��اء ث��ن��اك ي��ح��ك��ى ل��م��ش��م وث��ن��اء ل��م��ن��ظ��ر، ف��ج��م��ال
ق��م��راء ل��ي��ل��ة ظ��ل ف��ى دج��ل��ة ع��ل��ى ش��رع��َت إذا ق��رب��ى َواْه��َو
ال��ح��داء ب��ال��س��ف��ي��ن ي��ح��ت��ث ال��م��الح ب��ط��ن��ه��ا ف��ى ال��م��الح وأج��اب
ض��ح��اء أو ع��ش��ي��ة ي��وم ذات س��ح��اب��ا اس��ت��ث��رت إذا وادَّك��رن��ى
إل��خ. ال��غ��ب��راء.. م��ائ��ه��ا إغ��داق ال��خ��ض��راء ت��ح��س��د ف��وارة ف��ت��ع��ال��ت

وملاذا:

ال��ظ��م��اء ال��ق��ل��وب ي��روى م��م��ا ق��ع ال��م��و ب��ال��ح��س��ن ذاك إذ ع��ل��م��ى ح��س��ن
ال��ض��وض��اء ال��م��ج��ي��دة ب��ش��دو ال��م��س��ّوي��ن ال��ج��ف��اة ع��ن وارت��ف��اع��ى

لبستان. معارصتان مغنيتان وعجائب وامليالء مغنيان، وغريض معبد 2
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ال��ج��ل��س��اء ب��ح��ق��ى أع��ل��و ل��ك، ج��ل��ي��س أدن��ى أك��ون أن م��وج��ٌب

ألن جلسائه! أدنى يجعله أن القاسم عىل املوجب بالسبب صحته عىل هذا، وليس
ال وقد الجيد، والغناء الضوضاء بني يميزون ال الذين الجفاة كهؤالء يكون قد القاسم

حّسا. وأدق منه أفطن هو من بحضور نفسه يؤلم أن يحب
صديًقا فيطالب الزفاف يوم ويعني فتإة لنفسه فيخطب يتزوج أن إىل يحتاج وقد

زفافها: عىل يعينه بأن له

م��ج��ي��ب��ا س��م��ي��ًع��ا ي��م��م��ت دع��وة أدع��و إي��اك ال��خ��ل��ي��ل س��م��ىَّ ي��ا
ق��ري��ب��ا إل��ّى ن��ق��ل��ه��ا ع��ل��ى أج��م��ع��ُت ف��ض��ل��ك إم��اء م��ن أََم��ة

ألنى: قال هذا؟ إبراهيم صاحبه ذنب وما

أخ��ي��ب��ا؟ أن أج��ائ��ز ف��ان��ظ��ر ل��ك ت��أم��ي��ـ غ��ي��ر ع��ل��ى ت��زوج��ت��ه��ا م��ا

الخراج، عنها يؤدى أن عليه وكان قلنا كما أرض له كانت وقد جائز! نعم نقول
ذلك: من يستعفيه سليمان بن وهب إىل فكتب

ال��ش��راب ي��س��وغ ب��أع��الق��ه م��ا وح��دى خ��راج��ى ف��ى ل��ي��س أن غ��ي��ر
أح��الب ب��ل ش��ئ��ت ك��ي��ف ح��ل��ب دون��ى ال��رع��ي��ة م��ك��ث��رى ف��ى ل��ك

العمل؟ يكون فماذا مثله، يستعفون قد غريه ولكن

ت��س��ت��ج��اب دع��وة ك��ل م��ا ق��ل��ت ك��خ��ص��وص��ى رائ��م رام وم��ت��ى
ي��ج��اب��وا أن ب��ه��ا، دع��وا م��ا إذا ن، ي��س��ت��ح��ق��و وس��ائ��ل ل��ق��وم ب��ل
األل��ب��اب ب��ف��ض��ل��ه��ا ف��ض��ل��ت��ه��م أن��اس وم��ن��ه��م م��ع��ش��ر م��ن��ه��م
ث��واب ول��ل��ث��ن��اء إل��ي��ه ي��س��دى ب��م��ا ث��ن��اء ل��ه وأدي��ب
اآلداب ن��ف��ل��ت��ه��م ب��م��ا ب��ع��ض ع��ل��ى ف��ض��ل ال��رج��ال ول��ب��ع��ض
نُ��ث��اب ال��ع��ق��ول ع��ل��ى أن��ا ث��ار واآل ال��رواي��ة ف��ى ج��اء ول��ق��د
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القائل: هو فإنه لإلطالة داع ثم فما وهكذا.

ظ��ل��م ف��ق��د ح��ق��ه، ت��ن��اس��ى ف��إن ال��ك��رم ل��ذى الزم األدي��ب ح��ق
وال��ح��ك��م ط��وًرا ال��ش��ع��رى ب��األدب ال��خ��دم أع��ن��ى ي��زل ل��م رآه أم��ا
يُ��غ��ت��ن��م؟ ك��س��ب ك��ل ع��ن م��ن��ح��رًف��ا ع��ج��م وم��ن ع��رب م��ن م��س��ت��م��ل��يً��ا

الحياة يجعل ما حتى بل التعاطف من ينبغى ما الناس وبني بينه يكن لم كذلك
له حيلة ال ما وذلك املضطربة، أعصابه ناحية من إال ذنبه هذا يكون ال وقد ممكنة.
يدركون أو نفسه، حاجات يقدرون يكونوا لم أنهم شعره من فواضح الناس أما فيه.
ومهما وبينهم. بينه األمر يستقم فلم إليها، واضطراره فيها وعذره عليه، إلحاحها مبلغ
أو قوله مثل شعره ىف ترى ما أكثر وما حال. كل عىل الواقع هو فهذا األمر من يكن

منه: قريبًا

م��رغ��ب ال��ل��ؤم ذوى ع��ن ف��ي��ه ل��َى ب��م��ا م��ف��اق��رى س��د ش��اء ل��و ب��م��ن ح��ل��ف��ت
م��ح��ب��ب إل��ي��ه��م م��ن��ٌع ول��ك��ن��ه م��ب��غ��ض إل��ي��ه��م ش��ع��ٌر آف��ت��ى ل��م��ا
م��ع��ج��ب ال��ش��ع��ر م��ن ش��ىء وال ب��ش��ع��رى ف��ي��ه��م ل��ي��س م��ع��ش��ر م��ن��ه��م وأع��ج��ب
وت��رك��ب ال��ق��دي��م ت��س��ت��وف��ى ال��ش��ع��ر ع��ن ش��ع��ي��ره��ا ق��دي��ًم��ا أل��ه��اه��ا ب��راذي��ُن

قوله: أو

ك��اإلع��راب ف��ه��و ال��ل��ح��َن ف��اف��ه��م ث��ق��ات��ى ب��ع��ض إل��ي��ك ش��اك أن��ا
ب��ال��ش��راب ل��ى ي��ج��ود أن ي��ك��د ل��م ط��ع��اًم��ا ل��ى رأى إذا ص��دي��ق ل��ى
ال��ث��ي��اب ل��ب��س ل��دي��ه ك��ف��ي��ان��ى ج��م��ي��ًع��ا ل��ى م��ارآه��م��ا ف��إذا
آراب��ى م��ن ل��دي��ه ح��س��ى ف��ه��ى ع��ن��دى ال��ث��الث��َة رأى م��ا ف��م��ت��ى
اإلط��راب ع��ن ص��ادف ع��ارف ل��دي��ه م��الئ��ك��ّى ط��ب��ع ف��ّى
أت��ع��اب ب��ال ع��ن��ده ش��ع��ب��ة ح��ظ��ى ف��م��ق��دار ح��م��اري��ة أو
وص��واب وح��ك��م��ة وب��ي��ان ب��ف��ه��م ل��ى ش��اه��ًدا ي��ن��ف��ك ل��ي��س
ب��اب إغ��الق م��ن��ه ت��وق��ع��ت ال��ل��ه م��ن ب��اب ف��ت��ح ك��ان وم��ت��ى

الرومى. ابن هجاء عىل الكالم إىل يدعونا وهذا الثقاة؟ بغري ظنك فما
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السخر (4)

(أ)

الوجهة هذه إن األدب؟ فنون من نعتربه ذهبنا إذا السخر، هو ما أوًال: السخر ىف كلمة
من ذلك يناسب بما — العبارة االعتبار، بهذا وهو يعنينا. ما كل — بالبداهة — هى
أن عىل التقزز، أو بالتسىل الشعور من الالئق، غري أو املضحك يثريه عما — الكالم

أدبى. قالب ىف مفرًغا والكالم بارًزا ا عنرصَّ الفكاهة تكون
كل أقمنا أو به، يُحاط أن ينبغى ما بكل التعريف هذا ىف أحطنا أننا نظن ولسنا
مدى إىل حسبنا فهو املراد، عىل للداللة رأينا ىف كاف هذا عىل ولكنه والحدود. املعالم
حلبة ىف ويركض والطبيعة، األشياء بني ما بُعد يتناول يسخر، حني فالشاعر بعيد.
ذلك يفعل وقد أخرى. ناحية من الكمال وُمثُُل ناحية من الواقع طرفيها عند يتقابل
فإن عقله. يستمىل أو ومشاعره إرادته يستوحى قد أنه أى مداعبًا، متفكها أو جاّدا
بالدعابة. له بدا ما يركب ساخر فهو الثانية كانت وإن منتقم، هاج فهو األوىل كانت

ىشء. ىف األدب من أو أدبًا ذاك أو هذا يكون ال هنا وإىل
من تُخرج أن أتريد كذلك؟ هذا يكون وكيف فيسأل: الصرب يخونه من وعىس
نظمه ما الشعر من يَُعّد أال والتهكم؟ الهجاء باب ىف مثًال العرب قاله ما كلَّ األدب
فماذا إذًا مثًال؟ واملتنبى الرومى وابن وبشار دعبل أو والفرزدق جريٌر املعانى هذه ىف
قام مما ىشء إىل نقصد فما نفسك! عىل هوِّن القارئ! سيدى يا كال نقول: أبقيت؟
يتلهى عبُث هو وال انتقام أداَة ليس الشعر إن نقول أن سوى أردنا وما وهمك. ىف
حني الشعرية الصورَة يفسَد أّال املرء عىل الصعب ومن وقرائه. قالته من الفارغون به
ومن فيه ما أغىل من وهى الحركة، حرية ىف الشعَر يفجع وأّال مستطيًال، جاّدا يهجو
الالنهاية.. عن ألحاظه وتذاد الشعَر روح يخطئه ما كثريًا يتفكه حني وهو لوازمه. ألزم
الحالة ىف تخلع بأن بهذا: القارئ سيدى يا نشري نشري؟ فكيف ترى كما معضل فاألمر
الجمال. من حلة الثانية الحالة ىف عليه تُضفى وبأن الجالل، من خلعة كالمك عىل األوىل

ستقول: وأحسبك

ع��ق��ول ل��ن��ا ل��ي��س��ت م��ع��ن��اه خ��ب��ىء ل��ه ك��الم ه��ذا

عليك وما ترع! فال نظن مما أبسط املسألة ولكن ياصاحبى! وهللا نعم أى فنقول
القارص الهجاء «ضوضاء» من فيها ما — استطعت إذا — ذاكرتك عن تنفى أن إال
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بسوء لك عنَّ لعله الذى الرأى من الجلبة هذه أثر عىل كّونته وما املقذع، والطعن
وتفضلت الضوضاء، هذه من رأسك أخليت إذا ذلك أيرس وما نتفاهم: هلمَّ ثم االتفاق.
إذا دماغك من مكانه إىل ترده أن وسعك وىف لحظة. جانبك إىل ووضعته رأيك فتناولت

كالمنا! يعجبك لم
الواقع مقابلة مبعثه العموم عىل السخر أن عىل — أظن فيما — متفقان نحن
أن ينبغى التى الحاالت أسمى باعتبارها الكمال بصورة النقص، من فيه ما باعتبار
تعدو ال لعلها بل ملتاثة، غامضًة الكمال هذا صورُة تكون ما كثريًا الواقع. عليها يكون
يكفى أنه وعىل والبيان. الوضوج نور إىل قط ظالمه من تخلص وال أبًدا، الغموض هذا
يتمثل أن — قط له يتهيأ ال أو — له يتهيأ قلما املرء كان وملا بها؟ العام اإلحساُس
مثل نفوسنا ىف ويوقظ إليها يلفتنا أن هو يسعه ما فأكثر مرشقة، واضحة الكمال صوَر
اإلحساس هذا فينا ينبه أن أى وكده: يجعله أن ينبغى ما هو وهذا بها. العام إحساسه
أن من أوضح كالمنا أن نرى هنا واىل الدقة. وجه عىل لنا يصوره أن يستطيع ال الذى

بعدها. ما أيًضا لها أخرى خطوة فلنخط إفاضة إىل معه نحتاج
هذه من ذلك غري شئت ما أو منه أويشمئز يتقزز أو واقع ىشء من املرء ينفر
ىف الىشء اآلن ملاذا؟ ولكن نفسه. عليه فتثور رّصا. أرصها أن أحسن ال التى املرتادفات
ال عليه؟! ويثريها بالتقزز اإلحساس النفس ىف يبعث أن شأنه من هو، حيت ومن ذاته،
الكلمات من معينة كلمًة إن قائل يقول أن بهذا وشبيه ذلك. إىل سيذهب أحًدا نحسب
كالم أى وىف كانت، كيفما وإنها بغيضة، ثقيلة منها تتألف التى حروفها وإن رديئة،
يقول عاقال نظن ال ما وهو — األذن عىل الورود كريهة قبيحة إال تكون ال وردت،
وإنما حمد، أو لذم غرًضا يكون وال رضا، أو سخط عىل يبعث ال ذاته ىف فالىشء بمثله.

بها. وتقرنه صورها، عىل وتجريه العليا، املثل إىل تقيسه حني ذاك أو هذا يكون
به تلّج قد املرء أن ذلك الخلط. إىل يؤدى ما كثريًا خطأ إىل التنبيه محل وهنا
إرضائها سبيل ىف عقبًة كائٌن، هو مما شيئًا ويلقى نفسه. أو جسمه حاجات من حاجة
وربما الجماعة، عىل بل مذهبها، رغبته عىل تأخذ التى العراقبل عىل ال ولكن فيسخط،
من وهمه به يتعلق ملا اإلطالق، عىل الحياة وإىل كله، اإلنسانى الجنس إىل تجاوزها
هو وهذا السامية. األدبية البواعث من إليه يعزوه وملا عامة، اإلحساس هذا مصادر أن
عىل القدرة ألن الخلط، هذا من يسلمون ال قد غريهم أن عىل واملتخلفني. الضعاف دأب
يؤثر أن بني فرًقا هناك فإن األمر من يكن ومهما وتغّرهم. تخدعهم النفوس تحريك
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ىف يثري أن وبني املؤملة، اإلحساسات تستغرقه القلب وبرتك العواطف بإهاجة الشاعر
الرغم عىل فيه اللجاجة ىف حّرا العقُل يبقى إحساًسا األدبى باالستقالل اإلحساس النفس
العربة وإنما ضؤولته، أو بضخامته ضعته، أو املوضوع بسمو عربة وال االهتياج. من
ما لقبول النفوس تهيئة عىل وبقدرته الواقع، األمَر عليها الشاعر يضع التى بالقاعدة
ساميًة هذه دامت وما غرضه. عىل منها يرشف التى وباملنزلة فيها، وينفث إليها يُلقى
حّظ الشاعر لنظرة يكون أن يكفى أخرى وبعبارة باملوضع. ذلك بعد اعتداد فال رفيعة
ذلك مع ولكنا العربى، الشعر من لذلك التمثيل العسري ومن والسمو. الجالل من كبري
بن حسني بن عمر بن يحيى ُقتل ملا قالها التى الرومى ابن جيمية عىل القارئ نحيل

ومطلعها: عىل، بن يزيد

وأع��وج م��س��ت��ق��ي��م ش��ت��ى، ط��ري��ق��ان ت��ن��ه��ج ن��ه��ج��ي��ك أى ف��ان��ظ��ر: أم��ام��ك

وضعفهم واستهتاكهم بالعلويني الفتك ىف وضاللهم العباسيني طغيان يصف وفيها
«لرجالهم»: يقول أن معه لنفسه استباح حدٍّ إىل

«ت��ح��دج»! رك��ائ��ب إال ت��رك��ب��وا وال «ُح��س��ًرا». ال��م��ج��ال��س وس��ط ت��ج��ل��س��وا ف��ال

بقوة القارئ إليه يرفع عال مرقب من ضعٍة عىل يُرشف القصيدة هذه ىف فإنه
أثار قد هذا الحسني أبى قتل أن القصيدة بمطلع يشعرك وهو نظرته، وسمو روحه
األدبى إحساسك ويهيج والواجب، الضالل طريقى لك ويرسم الفصل، تقتىض مسألة
عن يضيق املقام أن ولوال القصيدة. بهذه أنطقه الذى الخلقى االنتكاس عىل بالتمرد

بيتًا. بيتًا ولتناولناها طولها عىل كلها القصيدة ألوردنا ذلك
يتناوله. الذى الشاعر ويساعد بنفسه يسمو الجدى املوضوع أن منكور وغري
أن عليك اليشق قد نجدُّ حني وأنت الفكاهَة. الشاعر يعالج حني كذلك الحال وليس
االستواء عىل تحافظ أن السهل من يعود ال الفكاهة إىل تجنح حني ولكنك تحلِّق،
لعقلك العنان وترخى عواطفك، وتكبح اإلهاجة، وتجنب الهبوط، تتقى وأن الواجب،
قالوا هنا ومن تفهه، وتعوض فراغه وتمأل نقصه لتسد موضوعك ىف الجمال تشيع وأن
تأثري من التحرَر بذلك يعنون لإلنسان. مقدور هو ما أقىص هى الفكاهة غاية إن
إىل ال يقع، ما إىل والنظر واطمئنان، سكون ىف التأمل عىل والقدرَة العنيفة، العواطف
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رضية ابتسامًة واملتناقضات والسخافات قات الحما ومنَح االتفاق، أو الحظ أو القدر
من خري ولعل ومعاناته. اإلنسان لؤم شهود عند الغضب جماح وكبَح متحدرة، عربة ال
فما وهللا! كال األملانى؟ أتقول األملانى. «هينه» هو الباب هذا ىف التمثيل سبيل عىل يذكر
اليهودية ونبذ فرنسيّا، يرص ولم أملانيا طلق ولقد مكان! وال زمان وال أمة بهينه تستأثر
مسيئًا! متقلبًا قزما شيطانًا رمزية قصة ىف «تيك» وزعمه مسيحيّا، يصبح لم ولكنه
«تيك» شاء مم! أعظم والبكاء الضحك ينابيع عىل واستيالءه وأعذب، أحىل أغانيه ولكن

يعرتف. أن
ألن الشعر ىف جائز العبث أن عليه الكالم أسلفنا مما يتوهم أن للقارئ ينبغى وال
فإن بالهزل، والناس األشياء وتركب ويسخر ويمزح أحيانًا املضحكإت يتناول الشاعر
ويصوره الهزل يريك حني ذاته ىف الهزل إىل يقصد ال وهو بالجد، مبطٌن أبدا هزله
يكن ولم القاسية بالنكات سقراط يتعاقبان و«أرستوفانيز» «لوسيان» كان ولقد لك.
ىف السفسطة من للحقيقة ينتقما أن يريدان كانا بل فحسب، يمزحا أن غرضهما
ثم العليا. املثل من ظهورهم وراء الناس به يلقى ما األول املكان إىل يربزا وأن رأيهما،
كيشوت! دون قصة ىف «رسفانتس» قلم رسمها التى الهزلية الصور وأبهر أجمل ما

عامًال سخره كان الذى ذلك مثله؟ ساخًرا العالم يشهد لم الذى ذلك وفولتري؟
يفوق الذى من الساعة! هذه إىل محسوًسا أثره يزال ال ضخم انقالب إحداث ىف كبريًا
بحتًا فنيّا حكًما فولتري عىل الحكم إن أسلوبه؟ ىف يشبهه الذى من ويبذه؟ األستاذ هذا
إذ الحادة، القومية صفته من — ذلك أمكن إذا — تجريَده ىشء كل قبل يستدعى
شك من وما معه. األدب وإنصاف إنصافه يتأتى وال عليه الحكم يستقيم ال ذلك بغري
ىف وتحركان خارجيَّاته، ىف وههنا هنا تلمحان طبيعته وبساطة رسيرته صدق أن ىف
وتصويرها، الطبيعة تمثيل ىف البساطة يتوخى حني الشعرية العواطَف القارئ نفس
وهو وغريها. «الكانديد» ىف فعل كما لها ليقتص يبغيها حني أو «األنجينى» ىف فعل كما
قلوبنا. إىل يصل ال ولكًن نعم — ولكن الطريفة، بملحه ويرسنا يسلينا ذلك عدا فيما
قد أنه غري غرينا. بقدره واملغالني مثلنا، به املعجبني من كثريين يسخط قد قول وهذا
يتقدم فال أبًدا حده يلزم الذى من يتهجم؟! ال الذى ومن قليًال! نتهجم أن لنا يسمح
الغرور من لحّظا لنا وإن الغرور؟ به يتطاول ال من الناس ىف أين يتأخر؟ وال عنه
تهكمه وراء الجد من الكاىف املقداَر نلمح ال إنا ولنقل إذًا!! فلنقتحم لنا هللا قسمه
يعييك ولكنه وحذقه، وبراعته بذكائه تلتقى أن أبًدا يفوتك ولن املواطن. من كثري ىف
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دائم وهو قلبه. تلمس وأن وعواطفه، شعوره عىل تطَّلع وأن إحساسه، إىل تهتدى أن
أو املتواصلة، الحركة هذه وراء ثابت ىشء هناك ليس أنه غري يكل، وال يفرت ال الحركة،
ىف وصبها الكىس، من مئات كتابائه عىل أسبغ وقد نحوه، ويتجه إليه يصمد قطبى نجم
بميسم ويسمه قلبه طابع عليه يضع واحد شكل إىل يوفق وىل حرص، يأخذها ال أشكال
ىف يمِىش كان ولكنه املظهر، سخى املادة خصب القلب، فقري الذكاء غنى فهو نفسه.
كل ىف براعاته وينثر وشماَال، يمينا ويعرج درب، إىل درب من فيها ويخرج الدنيا، هذه
واحدة! واحة وحشتها تونس ال صحراء جوفه وىف سّحا، وطرائفه بملحه ويسح مكان،

(ب)

اآلراء من به يأخذ ما أحكاَم يُجرى أن مثلنا الزمن به تأخر الذى الناقد عىل الصعب من
الدنيا وتغريت ورشهم، بخريهم األياُم طوتهم قوم عىل خاصة، والشعر عامة األدب ىف
يظلم أّال ذلك، فعل هو إذا يأمن، ال الناقد ألن عرفوها. وما واألنكروها أُنرش فلو بعدهم،
بعد لنا يخيل ذلك أجل ومن أقدارهم. وتبيني إنصافهم يريد حني حتى األقوام أولئك
لم أحوال جريرة نحمله وأن الرومى، ابن نظلم أن نوشك أننا السخر عن قلناه الذى
أن نرجح ما هذا األقل عىل أو عليها. حكم وال فيها له يد ال وظروف جنى، مما تكن
سننصفه ذلك مع ولكنا به. السامعني أو الشاعر هذا عارىف من القراء عامُة سيعتقده

وغمطناه. خفناعليه أننا يبدو حيث من
النفس عن للرتفيه أى لذاته، يزاول فنّا الرومى ابن عهد عىل الشعر يكن لم
حدُة هو الشعر عىل األول الباعث أن ومعلوم الجمال. طريق من عليها الرسور وإدخال
بها تتعلق حركات املرء ىف يثري قوى مؤثر كل ألن وذلك شعوره، ودقة املرء إحساس
حتى متنفسا ويلتمس مخرًجا يبغى يزال ال نفىس انفعال أو عاطفة صورة ىف املدارُك
كان العاديني الناس أوساط من املرء كان فإذا ذلك، نحو أو عضلية حركة ىف يصيبه
وأن حزن، إذا يبكى أن قصاراه وصار وانفعاالته. عواطفه عن للرتجمة حسبه ذلك
يثوب ثم نفسها العاطفُة تفنى حتى غضب، إذا ويتوعد يثور وأن فرح، إذا يضحك
تطلع بما غريه من أحسُّ ألنه املتنفس هذا يكفيه ال الشعور دقيق ولكن نفسه. إىل
اإلحساس دقة أن يخفى وليس شعوًرا. الحس دقة مع وأعمق الظواهر، من نفسه عليه
وبقائها. مدتها ىف ويفسحان عمرها، ىف ويمدان العاطفة، أجَل يطيالن الشعور وعمق
فكرة تتحول ثم وتنتظم، تقر حتى وتضطرم تجيش تزل لم عاطفة عليه استولت فإذا
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لذاته الفن هو هذا — يناسبها عمل عنها ينفس حتى وتدافعه تجاذبه تظل قاهرة
— ويصورها املسألة إليك يقرب عرصنا ىف رضيبًا لهذا تجد أن أردت أنك ولو فحسب.
مقال ىف لك قدمنا ولقد املدارس. جدران بني تبغيه أن بك لكان — اإلمكان قدر عىل
النوعى التطور تاريخ شخصه ىف يعيد وأنه الطفل، ىف تظهر اآلباء خصائص أن سابق
كما — «الفصل» من الركن ذلك ىف هناك تجد تجد؟ فماذا إذن املدرسة إىل فاذهب كله.
قلم يده ويف الكتاب، غالف عىل مكبّا تلميذا — الدروس لتلقى االجتماع مكان يسمون
شاربان فيها ما وأظهر كالوجه. ىشء منها يطالعك ساذجة قليلة خطوًطا به يرسم
هذا تسمى أن جاز إذا الصورة، بقية وبني بينهما نسبة ال مفتوالن طويالن ضخمان
ىف وأحرض خاطره ىف أمثل صار الذى الغرض ما يعنى؟ تظنه فماذا صورة. التخطيط
األرجح أن غري الدقة. وجه عىل يدرى ال أيًضا هو ولعله ندرى! ال ذلك؟ فعل حتى ذهنه
إليها يتطلع التى الرجولة إىل يرمز أن قصد قد يكون أن االحتمال إىل واألقرب الرأى ىف
ال هو إذ منهما، لتجرده عكسية نسبة عىل فيهما وبالغ الشاربني ىف فزاد بها، ويحلم
وأدنى الفتوة، عىل أدل والشوارب شعر. عذاريه ىف نبت وال شارب له يطّر لم أمرَد يزال
التى والفحولة القوة سن إىل يرمز أن يريد إنما وتلميذنا اللحية. من القوة معانى إىل
الحيوية. فتور مع إال املرءُ إليها يطمنئ ال التى اللحى تُطيق وال الشوارب إىل تأنس

ممسكة يًدا «درجه» غطاءِ عىل يحفر ثان تلميذ «الفصل» من آخر مكان ىف وثم
معلمه لعل بعرباته؟ وتلك هذه خطوط حفر حني بباله جرى ترى فماذا ضخمة، عصا
السلطان هذا رهبُة نفسه ىف تدور تزل ولم بها، اإلحساُس فخامره العصا طعَم أذاقه
له تمثل التى الخطوط بهذه الخشب عىل مرباته فأجرى العصا، وقُع عليه يدل الذى
املعلم منه يدنو آخر صبّى ثالت مكان ىف وهناك السلطان. لهذا البارز املؤلم املظهر
فإذا منه فينزعها املعلم ويلمحه ورقًة، جيبه ىف لتخفى ورسعة خفة ىف يده فتتحرك
بهذا فتانا يريد مإذا أيًضا؟ هذا ىف ترى يا فماذا الفيل! كخرطوم كبري أنف صورة فيها

بقوله: الرومى ابن عناه كأنما الذى األنف

الب��م��ق��ي��اس! — ع��ي��انً��ا م��ي��ل رأس م��ن ك��ل��ه��م ال��ن��اس ي��راه أن��ف��ا ح��م��ل��ت
وال��ف��اس! ك��ال��س��ي��ف م��ض��ى ان��ت��ص��اًرا أو م��ك��ت��س��بً��ا ص��ادف��ت ب��ه، ك��س��بً��ا ل��وش��ئ��ت

لضعف حكمهم عىل هو يقوى وال التالميذ، به يتضاحك ملعلم رمٌز األنف هذا لعل
تجدى أن من بالضحك للتالميذ، أغرى وجهه عىل أنفه شكل ألن أو حزم قلة أو فيه
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أو الثالثة ناهز تلميذ أيضا، «الفصل» من آخر مكان ىف وثم، حيلة! أو شدة معهم
مأله قد هو فإذا — اليومية األعمال كراسة — كشكوله املدرس يتناول عرشة الرابعة
شعرها فيها ما أظهر فتاة صورة صفحة ىف عارية: أجسام صوَر يكون أن يشبه بما
فيه ما أبرز رسٌم أخرى صفحة وىف ناهدان، ثديان تحتهما من يربز كتفني عىل املنسدل
رسم تلميذنا كشكول من ثالثة صفحة وىف تحتهما، الساقني وانسجام الردفني ضخامة
الجرىء؟ الصبى هذا يرمز ىشء أى فإىل وهكذا.. جميلني. حذاءين ىف صغريتني قدمني
وال الرس يفهم ال نفسه هو لعله الدروس؟ عن بها وباالشتغال الرسوم بهذه يعنى ماذا
التليمذ هذا أن يدرك فطنًا، لبيبًا كان إذا املدرس، ولكن الدافع. لك يرشح أن يستطيع
يعرب وأنه الرجال، مبالغ يبلغ بدأ قد يكون أن يبعد ال وأنه قليًال، زمالئه من أكرب
نفسه ىف ويتمىش جسمه ىف يدب أخذ الذى الغامض الجنىس إحساسه عن يخطط بما
فيها.. الرغبة ودواعى بها االفتتان وبواعث فيها املالحة ومواضع املرأة إىل كرًها ويلفته
يخطون بما يرمزون إنما أنهم ىف خالف ال أنه نظن ذلك؟ التالميذ يفعل فلماذا
وال وأثر. وقع نفوسهم ىف له ما لكل — «يصورون» بما نقول أن يسعنا ال كان إذ —
يخفوا أن دأبهم ألن الذكر، وخلود األحدوثه لحسن التماًسا أو للثناء، طلبًا ذلك يفعلون
بما دلوا أنهم األمر ىف ما وكل عليه. تطلع أجنبية عينًا يدعوا وال يصنعونه، الذى هذا
مصغًرا مثاًال بذلك فكانوا خواطرهم. يشغل ما أو نفوسهم ىف تأثري له ما عىل خططوا

لذاته. الفن ملزاولة
ونصري االجتماعى، النظام قواَم فيه الشاعر ويكون هذا يتلو آخر طور وهناك
الواقع ىف به خال طور وهو العصبية. لسان أو الوطن أو الرئيس أو امللك أو الدين
وحاجبها وفارسها ونصريها القبيلة عضَد الشاعر كان أيام العرب، عند القبائل عُرص
وأيامها، ملفاخرها واملدوَن بذكرها واملشيد بأسها، وخشية خوفها إىل والداعى وجالدها
ينبغ»: وشاعر تنتج وفرس يولد بمولود إال يهنئون «ال العرب كان أيام أخرى بعبارة أو
بيضتها، عن وتدفع حقيقتها، ويحمى القبيلة، عن يذود فارٌس منه ليشب باملولود
«ويدون عداتها ويهجو القبيلة، محامد ليذيع وبالشاعر الحرب، ىف لريكب الفرس وبنتاج
الشاعر كان نعم، الرومى. ابن عهد عىل كذلك األمر يكن ولم أيامها. ويسجل تاريخها
إذ واملورسين، واألرشاف واألمراء الحكام امللوك بني إال بضاعته فيها تنفق سوًقا يجد ال
وإىل إليهم إحسانه جزاء إليه واإلحسان وصلته، تنويله عىل القادرين وحدهم هؤالء كان
يفعلون فإنما عليه وأجدوا وصلوه فإذا النوافذ، من بأموالهم ليلقوا هؤالء كان وما فنه.
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حاالت ولكن وحسادهم. ومنافسيهم خصومهم من لهم ولينتقم شعره، ىف ليخلدهم ذلك
ما غري ومساعيهم وعالقاتهم الناس مراتُب وتبدلت قليًال، تغريت قد كانت االجتماع
عىل طرأ الذى التطور هذا من ينجو فكيف اجتماعية، ظاهرة كغريه والشعر كانت.
والوزراء امللوك أو والرؤساء الشيوخ وفياصله، الكالم قضاُة كان االجتماع؟ ظروف
وبدأ والنقاد، والرواة واألدباء العلماء جانبهم إىل ظهر ولكن هؤالء، فظل واألمراء،
النرش ووسائل املطابُع تظهر أن إال الشعَر ينقص يكن ولم الخفاء، بعد يربز الجمهور
امللوك عن الفنُّ هذا ليستقل أخرى، أمم وىف الزمن، ذلك غري وىف ذلك، بعد جدت التى
الشعراء وليتحرر ومناحيه، وأغراضه الشعر ىف تحكمهم دولة وتدول والرؤساء، واألمراء
كما ىشء يعرتضها ال مبارشًة الجمهور وبني بينهم الصلُة ولتصبح الجو، لهم ويخلو

القديم. للشعر هللا يشأه لم ما وهو مثًال. اآلن هى
ىف وليس شعره. يشهد وبذلك نعم. انتقال؟ طور ىف الرومى ابن كان فقد إذن
الرائعُة قصيدته منها قليلة. بأمثلة وسنجتزئ ذلك عىل يدل ما كل هنا ننقل أن عزمنا
فقال الناَر، ومساجدها مساكنها وىف السيَف، أهلها ىف وأعملوا البرصَة الزنُج اقتحم ملا
الخليفة ال الجمهور أى الناس — «الناس» فيها واستنفر العرب، لغة ىف الفريدة ميميته
وفرضتها وعزها البرصة بوصف فيها نخوتهم يستفز وجعل األمراء. وال زراءه وال
اجرتحوها، التى والفظائع الزنوج، غارة من بها حلت التى باألهوال ثم (مينائها)
أصابها؟ الذى والهوان بها، حل الذى الخراب بتصوير ثم استباحوها، التى والحرمات
حإكم «عند نجدتهم عن والقأعدون الضحايا يلتقى حني اآلخرة ىف املوقف بتصوير ثم
أن أيًضا «بالناس» بإهابته ثم إخوانهم؛ خذالنهم عىل لهم سبحانه وتأنيبه الحكام»
والحوافز املثريات هذه كل بعد استنفارهم ثم أمته؟ ولومه ملسو هيلع هللا ىلص النبى ألنفسهم يمثلوا
ما غريت لو الشعر، من األوىل الطبقة ىف قصيدة وهى السبى. وإنقاذ الثأر إدراك إىل
أو اليونان استقالل سبيل ىف بريون قال مما أنها إليك لخيّل واملحليات األسماء من فيها
وأنها تنقل، أن من أطول أنها ليؤسفنا وإنه العظمى. الحرب إبان ىف هاردى توماس
عدل كيف لريوا الديوان ىف القراء إليها فلريجع االختصار. تقبل وال االختيار تحتمل ال
يفرض ولم األمراء، وال بامللوك ال يعبأ ولم العرص، ذلك ىف املألوف سياقه عن بالخطاب
فرًدا بصفته الناس جمهور إىل اتجه بل والنجدة، بالدفاع املطالبون وحدهم هم أنهم
منه سواه أو هو يخليه ال دينّى قومّى واجب من مثله األفراد عىل وما عليه ما يقدر
للحكام. خفية، أو رصيحٍة إشارة، أو ذكر كل من القصيدة تخلو أن لعجيب وإنه ىشء.
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ىف والجماهري والشعراء الكتاُب به يستفز كان ما بها يذكر أن إال القارئ يسع وليس
األخرية. العظمى الحرب إيان ىف أممهم

اقتصاره وعدم قصائده، أكثر من يطالعك الذى الروائى أسلوبه أيضا األمثلة ومن
وتتبعه وتصويرها، البواطن إىل اإلفضاء ومحاولته املحسوسة، الظواهر عىل الوصف ىف
األغراض من الرغم عىل شعره عىل ذلك غلب حتى به، ويمر عليه يتقلب وملا نفسه لحاالت
وغري واالستعطاف والعتاب والهجاء املدح مثل من الشعَر فيها ينظم كان التى األخرى

ذلك.
ولكن بها، انفرد التى ومميزاته هو، خصائصه من هذه أن علينا يخفى وليس
التطور عوامل من يكون املمتازة الشخصياُت تبتكره ما أن ينكر أن يستطيع الذى من

إغفالها؟ يمكن ال التى
بمعناه الصحيح الشعر من يعد ال كالم الرومى ابن أهاجى ىف كان فإذا وبعد،
ىف به ُويغرى له ويتسع ذلك يقبل كان الذى عرصه ذنب االكثر عىل فذلك األسمى،
ونقول مثال. الحارض عرصنا ىف تطاق ال التى وعرره أفحاشه ىف الشأن هو كما الواقع،
من فعرصه، الطبع. متمرد الغضب رسيع املزاج حادَّ كان الرومى ابن ألن األكثر، عىل
سبيله، عن بالشعر ويخرج بالشناعات، يأتى وأن يُفحش أن له يُبيح كان ناحية،
ال ولكنه فظيع. شخىص انتقام أداة األحايني بعض ىف ويتخذه غايته، عن به ويعدل
كان فقد طوره. عن يُخرجه ساميًا خلقيّا باعثًا تلمح أن أفحاشه، ىف حتى يعيبك،
إال وعبثه لهوه يكن ولم إليها. النظر وىف حياته ىف جاّدا أضاحيكه كثرة عىل الرجل
شاهًدا حسبنا وهو قوله، بذلك ويشعرك الحياة، هذه ىف الجد بمرارة إحساسه لفرط

أمثاله: كثري عن مغنيًا

ي��م��وت��ون��ا ألق��وام اغ��ت��ب��اَط وال م��غ��ت��ب��ط ال��ع��ي��ش ف��ى وم��ا ال��ع��زاءُ ك��ي��ف
ي��ق��ف��ون��ا األم��وات ف��ب��ل��ى ن��م��ت، وإن ي��درك��ن��ا األح��ي��اء ف��ِب��ل��ى ن��ع��ش، م��ت��ى
م��وه��ون��ا ال��ق��وم ج��ل��ي��ُد م��ن��ه ي��ظ��ل ه��رم أو ل��ل��م��رء م��ي��ت��ة م��ن ب��د ال
وال��ج��ون��ا ال��ب��ي��ض ن��ذم ن��زال وال ف��راق��ه��م��ا ن��ه��وى ال وال��ج��ون وال��ب��ي��ض
الق��ون��ا األح��داث م��ن ه��م م��ا ذك��ر ع��ن م��ش��غ��ل��ٌة ال��ن��اس ل��ه��اه ل��ه��و وك��ل

واألخالق. اآلداب حيت من اإلدراك صحيح الفحش، من شعره ىف ما كثرة عىل وهو
إال عليه فما األخالقى اإلدراك صحة من الرومى ابن ُرزق ما مبلغ يقدر أن شاء ومن
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دفعته، التى البواعت عن يبحت وأن املقابح إىل التنزى من كالمه ىف يراه ما يدع أن
وراء من ويستشف كالمه، معاريض من يتوسم أن يلبث ال فإنه أغرته، التى واألسباب

الروح. وجاللة النفس سمو من نصيبه وعظم مبادئه صحة لفظه،
تنقصه «ال كعادته مصور أكثرها ىف وهو له. ما أبدع فمن الفكاهية أهاجيه أما
اللوحة ومن بالقلم، الريشة من استعاض ألنه هاتان تنقصه ال بل واللوحة. الريشة إال
كما واألشكال»، األلوان تثبته ال ما البديع النظم ىف وأثبت بهما فاكتفى بالقرطاس،

بعضهم: ىف قوله ذلك فمن العقاد. األستاذ صديقنا يقول

أي��وب ب��ل��واه ف��ى ي��دان��ي��ه ف��م��ا ع��اج��ل��ه ال��وي��ح ل��ي��ت ي��وس��ف! اب��ن وي��َح
م��ص��ل��وب! وه��و إال ي��ح��س��ن ف��ل��ي��س أدب وال ع��ق��ل ب��ال وع��رض ط��ول

ذلك. دون هو ما إىل «املصلوب» عن لعدل الضعاف من غريه ولو
قصريًا: وكان الوراق حفص أبى ىف وقوله تقدم، وقد لألحدب، وصفه ومنه

غ��ي��اب��ه ف��ى ك��أن��ه ف��ت��راه ي��ف��اع ف��وق ت��راه وق��ص��ي��ر
وش��ب��اب��ه ط��ول��ه ف��ي��ه ق��م��ع��ت ح��ت��ى ال��ده��ر ي��ُد ف��ق��َده ت��دع ل��م
ص��َواب��ه ي��وارى م��ا ال��ص��رح ب��ارز ف��أض��ح��ى — ن��ع��م��ا — رأس��ه وج��ل��ت
ف��اس��ت��ط��اب��ه رأس��ه ل��م��ي��دان ال��ده��ر ف��ط��ن ال��ذى ح��ف��ص أب��ا ي��ا
ال��دع��اب��ه ظ��ري��ف خ��ل��ت��ه وم��ا ن��ا ص��ف��ع��ا ات��خ��اذك ف��ى ال��ده��ر ظ��رف

بخيل: ىف وقوله

م��ط��ل ب��ال ج��زي��ًال م��ن��ًع��ا ف��أوس��ع��ن��ا ح��اج��ة ن��ط��ل��ب م��ي��م��ون إل��ى غ��دون��ا
ال��ق��ف��ل» «خ��ل��ق��ة م��خ��ل��وق��ة ي��دى وإن ج��ب��ّل��ة ب��خ��ل��ى إن اع��ذرون��ى وق��ال:

كقوله: املضحكة واملواقف والعثانني واللحى لألقفاء وصفه من كثري إىل

ن��اص��ب��ا ل��ى أص��ب��ح ك��اله��م��ا وع��ث��ن��ون��ه ح��ف��ص أب��ا إن
ال��غ��ال��ب��ا األك��ث��ُر وك��ان وح��دى، م��ع��ا ي��ه��ج��وان��ى ب��ى أغ��ري��ا ق��د
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ه��ائ��ب��ا خ��ائ��ًف��ا ل��ى غ��دا ح��ت��ى ع��ث��ن��ون��ه اس��ت��ن��ج��د م��ا أق��س��م��ت
ج��ان��ب��ا! ل��ح��ي��ت��ه ف��ل��ي��ع��ت��زل زع��م��ه ف��ى ل��ى ك��ف��ًؤا ك��ان إن

فارًسا نفسه وتزعم يتسقرط دعىٍّ متفلسف ىف قوله املضحك املوقف بهذا وشبيه
كميّا:

م��ب��ارز؟! م��ن ه��ِل وص��ح: ب��ال��ل��ي��ل ال��ج��رذاَن أْط��ِل��ق

بخيَال: الرومى ابن يزعمه من أو بخيل ىف وقوله

خ��ال��د وال ب��ب��اق ول��ي��س ن��ف��س��ه ع��ل��ى ع��ي��س��ى ي��ق��ت��ر
واح��د!! م��ن��خ��ر م��ن ت��ن��ف��س ل��ت��ق��ت��ي��ره ي��س��ت��ط��ي��ع ف��ل��و

أن يحاول وال الشاعر، ومجال املصور مجال بني يخلط ال أنه القارئ وليالحظ
أن حرى هو بما لك يجىء ولكن له، ثمرة وال فيه خري ال ذلك فإن ريشًة، قلمه يجعل
وضعه حفص أبى ِقَرص يصف أن أراد حني أنه ذلك وآية يريد. ما تصور عىل يعينك
وأنه مجلّو، رأسه «رصح» أن لك وذكر النسبة، تقدير عىل ليساعدك مرتفع أو يفاع عىل
قمع له الدهر صفع وأن هناك، شعر ال ألنه قملة، بيض يوارى ال بحيت الصلع من
ولعمرى القفل! خلقة مخلوقة اليد إن بقوله البخل معنى تصويره كذلك وتأمل طوله!
اليد ورسُم الوجه، به ينطق مما ليس البخل إن هذا؟ مثل ىف بريشته املصور يسع ماذا
فنه حدود ىف ولكن مصور، ترى كما فهو شيئًا. الناظر يفيد وال عليه يدل ال ُمطبقه

األلفاظ. قدرُة تعينها التى الدائرة وىف
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فلسفته (5)

(أ)

شئت، إن أو ويسح؟ به يهضب كان الذى شعره من تستخلص فلسفة الرومى البن هل
الفلسفة اسَم عليها يطلقون التى الجالميد مضغ عىل أرضاسك تقوى ال مثلنا وكنت
وإحساسه لسنتها، إدراكه كان وكيف الحياة؟ هذه ىف مذهب له هل فقل أحيانًا،
وأطلق ميدانها ىف عقله أركض وهل لحاالتها؟ ومالبسته لوقعها، ومجاوبته برصوفها،
نعم، الجواب كان فإذا الرومى. ابن عىل الحكُم ذاك، عىل الجواب وىف سمائها؟ ىف خياله
كان وإن الفحول. مع سلكته فقد الحياة، إىل خاصة نظرة صاحَب عندك الرجل وكان
أحيانًا املرءُ يلتمسهم الذين الظرقاء منزلة إىل به هبطت فقد كذلك، يكون أّال وأرجح ال،
يداعب كما املتلهى، ه املرتفِّ محارضة وتحارضهم والتفكري، الجد عتبتهم عند وينضو
الجديد محياه صباحة كفه ويلمس جبينه، له ويمسح الحدث، فتاه الوقور الشيخ
ويالثغه ويضاغيه الخفيف، بالكالم لسانه معه ويجرى القشيب، متوسمه ونضارة

اللذيذة! وغفلته الحلو وبجهله بسذاجته وعينه سمعه ويمتع
نقول ما يحفل أو اعتذارنا يعى أنه لو — السؤال هذا من الرومى ابن إىل ونعتذر
ألخبّت الحياة، ىف رأى أو مذهب أَلُه نسأل ورانا حيّا، كان لو أنه الظن وأكرب — فيه!

النارية: أهاجيه وأوضعت إلينا

واألن��ج��اد األغ��وار ب��رك��اب��ه��ا ي��رت��م��ى ب��ذل��ك س��ائ��رة ك��ل م��ن

نُشيد أنا عنده لنا يشفع كان نظنه فما يُحيينا! أن قبل أماته الذى هلل فالحمد
عبقريته. وننصف مطويه وننرش بذكره

بكل الحياة يحس كان وأنه الفحول، كبار من الرومى ابن أن ىف مراء ال كّال!
من ليتمىل لها، أعصابه ويعرِّى بها اإلحساس وينشد الحياة عىل يقبل بل فيه، جارحة
حوله، فيما أخرى وتارة نفسه ىف تارة ويقلبها عينه ويدير بروحه، يالبسها بها الشعور
النظر إرسال وعن واملقابلة، املقايسة عن يكف وال التدبر، عن يفرت وال التأمل، يمل وال
عليه. واستقر إليه انتهى ما يرضيك ال قد خرج؟ وبماذا حاصًدا. الفكر وإجالة رائًدا
مفصل جامًعا فلسفيّا مذهبًا لك يقدم بأن مطالبًا ليس الشاعر إن ذلك؟ قيمة ما ولكن
ويزيح الحياة، مشكالت عن اإلبهام ظالَل لك يحرس بأن وال املعالم، واضح الحدود
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بخريها الحياة عن فكرة له تكون أن منه حسبنا بل الوجود. أرسار عن الظالم حجَب
ال الذى بوقعها إليك يفىض وأن ومظاهرها، وقوانينها ونحوسها، وسعودها ورشها،
وليست واحد ومظهرَّ واحد وجه من أكثر لها بعد، والحياة، عنه، متحول وال منه مهرب
من نصيبًا أضأل أو فتنة بأقل الشاعر لك يفتحها التى السوداء الغامضُة صفحتها
كان فإذا والعلماء. الفالسفة لك ينرشها التى البيضاء الواضحة صفحتها من الصواب،
اإلنسانية، تاريخ من جانب عىل منه وأطلعك صفحته، ىف الرومى ابن خطه ما يروقك ال
من سبق ولقد لوازمها. من ذلك مع وهو يعجب، وال يروق ال مما كثريًا الحياة ىف فإن

الشجر؟». ُركب كيف ترى «أما سأل: بأن ذلك من االعتذار الرومى ابن

ال��ث��م��ر ب��ي��ن��ه وال��ش��وك ب��س ال��ي��ا وال��خ��ش��ب ال��ل��ح��اءُ ف��ي��ه ُرك��ب
ال��ب��ش��ر ال األرب��اب ربُّ ي��خ��ل��ق م��ا ي��ه��ذب ب��أن أول��ى وك��ان

الخدم» «أعتى له املرءُ ويكون ويتعهد يُزاول فن األدب أن يرى الرومى ابن وكان
تحت فكره «يمرى ويبيت كسب، كل عن بسببه وينحرف عليه ويتوفر له وتنقطع
تستحق وقدًما الرعاية، واجبة وحرمة الناس عىل حّقا ذلك أجل من لألديب وأن الظلم»
هو بل لهًوا، وال عبثًا عنده الشعر فليس ظلم. فقد حقه تناىس من وأن تثاب، أن
درها دون «من اللجة درك ىف مغاص هو بل الهني بالسهل مطلبه وليس الجد، غاية

الخطر».

م��اي��ذر وف��ي��ه ث��م��ي��ن، ٍل غ��ا م��ن ال��ت��خ��ي��ر ي��أخ��ذ م��ا وف��ي��ه

آخر: حى ككل ويهرم ويشب ينشأ حى فن وهو

ش��ي��ب ال��ش��ب��ي��ب��ة م��ع ف��ي��ه ك��ال��ع��ي��ش، وال��ش��ع��ر

حياته: آخر ىف قال أنه نكران وال

ال��ك��ف��ل ال ال��ص��در ل��ن��ظ��ي��ر وإن��ن��ى ت��ؤخ��رن��ى ال��دن��ي��ا ي��اس��ائ��س ح��تّ��ام
ط��ل��ل وال رس��م ب��ذى ف��ي��ه��م ول��س��ت راس��م��ه��ا أن��ت رس��وئ��م ق��وم ل��ك��ل
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وال��ب��دل ال��م��ث��ل ل��ق��ل��ي��ل وإن��ن��ى ت��ن��ص��ب��ن��ى ال��ع��م��ال وال ال��ت��ج��ار ف��ى ال

سوء عىل لهفة هى بل لقدره اغتماض أو األدب، عىل لزراية يكن لم ذلك ولكن
يقول: عينها القصيدة ىف وهو فنه عىل الزراية منه تعقل وكيف املادى. حظه

ب��ل��ل! وال رى ب��ال ظ��م��ئ ع��ودى زم��ن��ى وف��ى م��غ��ص��وب أن��ا «دول��ت��ى» ف��ى

بأن هذا شعوره وحسبك شعره؟ بغري «زمن» له وصار «الدولة» جاءته أين ومن
ىف املتسائل فإنه العارض، بالخاطر هذا وليس فنه. إكباره عىل دليًال وزمنًا، دولة له

البيهقى: إسحادتى ألبى هجاء معرض

ال��ن��ب��غ��ْه ت��ن��ب��غ ل��م��ث��ل��ى م��ا ل��ه، أول��ى زم��ن��ى؟ ف��ى ال��ش��ع��ر ي��ق��ول أب��ي��ه��ق��ّى
ل��غ��ه؟ ب��ك��ل غ��ي��رى وع��ن ع��ن��ى ت��ه��ج��وه وخ��ل��ق��تُ��ه ش��ع��رى، ب��ه ام��ت��ه��ان��ى وم��ا

كان بل الحكم، أعظم وحكمتها األمم، أشعر أمتهم إن كالعرب يقول يكن ولم
يقول:

ال��ع��ري��ب أح��س��ن��ت��ه م��ا ش��ع��ًرا ال��روُم ت��ح��س��ن ق��د
ص��ه��ي��ب؟ م��ن��ه��م أل��ي��س ف��ي��ه��م ال��م��ج��د م��ن��ك��َر ي��ا

اتساع هذه نظرته وىف وأسلم، رومى أصله صحابى سنان، ابن هذا، وصهيب
رجل أسلفنا كما وهو سائغة: غري متكلَّفة منه تكون كانت عصبية من وخلو وإنصاف

لذلك: وإنه رصوفها»، من به الدنيا تُؤذن «ملا يبكى إنما الطفل أن وعنده متشائم.

يُ��ه��دد أذاه��ا م��ن ي��ل��ق��ى س��وف ب��م��ا ك��أن��ه اس��ت��ه��ل، ال��دن��ي��ا أب��ص��ر إذا

أن يريد وكأنه سيشهد» غيب كلَّ فيها «تشاهد أحواًال للنفس بأن ذلك ويعلل
عواهنه، عىل يلقيه وال جزاًفا، به يرمى ال وأنه التجربة، ثمرة هو الرأى هذا بأن يقنعك
قناته، وقوست رأسه، شابت أن بعد ذلك إىل يذهب إنما بأنه له يمهد هذا أجل ومن

عنده: الدنيا أن ذلك بعد غرابة وال العصا. عىل وتوكأ عظامه، ىف الكالل ودب
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ُم��رب��ه ب��ه��ا ال��ش��روَر وت��رى خ��ي��ره��ا غ��ري��ب دار
م��س��ت��ط��ب��ه ن��ف��س ك��ل ع��ن دواؤه��ا وغ��اب أدوت

النوائب هذه من وحسبه النوائب» «رهن الرتاب ىف يوارى أن إىل يولد منذ واملرء
شبابه: فقُد

ال��م��ص��ائ��ب ج��م��ي��َع ق��داس��ت��وف��ى ل��ك��ان ش��ب��اب��ه ب��ش��رخ إال ي��ص��ب ل��م ول��و

يالقيه ما ذكر عن مشغلة لهو وكل مغتبط، العيش ىف فليس يموت املرء دام وما
كالحلم؟! سيذهب طيبه بأن موقن وهو لإلنسان العيش يطيب وكيف األحداث. من املرء

ِن��َع��م ف��ى ك��ان وإن ب��ؤس ف��ى ف��ذل��ك زواَل��ه ي��راع��ى ع��ي��ش ف��ى ك��ان وم��ن

«األبد»، ىف يُزاد املرء من وتنقص تخوُّن األبناء حتى الُقوى. من انتقاٌص األيام وكر
يرس واملرء اآلباء، من تنقصها بَأن الحياة تستجدها قوى عن عبارة وهم إليه ويضاف

منه. أبنائه بشد يهده الزمان أن يدرى ال وهو بمولوده

أه��د! ب��أن ب��م��ايُ��ش��د أس��ر أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن

الذرية. الناس طلب ملا لواله إذ بعجيب، ليس هذا ولكن
إذا ألنه األمل» أدرك أو خاب إن ويحه «فيا عاش ما مثل يعيش أن أمل إذا واملرء
أو عليه قدرًة أو به، يبتهج كان بما ابتهاًجا يجد يعد ولم همته اكتهلت عمره طالط

له: بشاشة

أرب��ه ف��ى ت��ع��ت��ري��ه خ��ل��وق��ة خ��ل��وق��ت��ه م��ن ع��اش م��ن وح��س��ب

قلًقا يزال ال شيئًا يدرك من ألن الواقع، ىف مغبون غري فهو متعٌة املرءَ فاتت وإذا
يُرزأها: أن أمن وقد مطمتن فهو متعة فاتته من أما افتقاده. يرتقب خائفا

زم��ان ص��رَف ع��ل��ي��ه ي��خ��اف ال أن ف��ائ��ت ع��ن الم��رئ ع��زاء وك��ف��ى
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كذلك: األمر كان ومتى

ي��س��ل��ب ال��ده��ر م��اي��ك��س��وه��م ح��س��ب ع��ل��ى ف��إن��ه��م ال��م��ت��رف��ي��ن ت��غ��ب��ط��ن ف��ال

مثل واملكسوُّ املمنوع، مثل واملمنوح كمحروبه، وموفوره كمنكوبه، الزمان وسليم
املسلوب:

م��ح��ب��وب��ه ره��ن وم��ك��روه��ه م��ك��روه ره��ن وم��ح��ب��وب��ه
م��ره��وب��ه ت��ح��ت وم��رج��وه م��ح��ذوره، ت��ح��ت وم��أم��ون��ه
م��غ��ل��وب��ه م��ث��ل وغ��ال��ب��ه ك��ائ��ن غ��ًدا ال��زم��ان وري��ب

كل عىل مفر وال يغصب. ال السرت هذا فإن نفسك فاسرت حظك الزمان غصبك فإذا
محالة: ال بك واقعان تكره وما تحب ما فإن حشاك فطامن القدر، من حال

ت��ت��وج��ه ف��ن��ح��وه م��ن��ه وه��رب��ت م��ق��در األم��ور م��ن أت��اك وإذا

ساعيًا: سواه ويُعيى وادًعا، صاحبه يأتى والحظ حظوظ. والشقاوة والسعادة

م��ط��ل��ب��ا ذل��ك اع��ت��اص وإال ع��اله��ا، ه��ام��ة س��م��ت ك��وك��ب م��ج��رى ك��ان إذا

كوكبا». يسامت كى بليل «كسار حظه ليدرك يسعى والذى

ع��ق��ب��ا ث��م ب��ادئً��ا ع��ن��اءٍ ب��غ��ي��ر ط��ل��ب��ه الش��ك واف��اه ي��س��ر، ل��م ول��و

يرى ال وهو عنه يرىض وكيف ذلك. عن راض الرومى ابن أن أحد يحسبن وال
والحمقى؟ للجهالء إال يهون الدنيا مطلب

رن��ق أوم��ش��رب ج��ش��ب م��أك��ل م��ن وت��ج��رب��ة ع��ل��م ذو ي��ن��ف��ك ف��ل��ي��س
أن��ق م��ن��ظ��ر أو ح��س��ٍن م��س��م��ع م��ن بُ��ل��ه��ن��ي��ة ف��ى م��ن��ه��ا ال��ج��ه��ال��ة وذو
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يقول: من راضيًا يعد وهل

م��ت��ف��ق! غ��ي��ر ق��س��ًم��ا ال��ب��ري��ة ب��ي��ن ي��ق��س��م��ه��ا ح��ي��ن ف��ي��ه��ا ال��ع��دل ت��ب��ارك

راجح الصخر بأن مرة نفسه وعزى الحظوظ، عىل شتى قصائد ىف أنحى وقد
تطفو التى هى املنتنة الجيف بأن أخرى ومرة هاب، الوزن شائل الذر وأن راس، الوزن
من واأللم للعجب وجه ال بأنه وطورا حجاب، ىف تحتها فيكون الدِر أما اللجة، عىل
وأصواًفا»! «أوباًرا البهائم وبروكسا بال الناس خلق هللا ألن الرأى ألصيل الحظ تخطى

ميت: جيفة سوى ليست الدنيا هذه بأن وطوًرا

النواهس»! الكالب مثل «وطالبُها

جور. هذا فإن واألخطار»، األحوال «بتفاضل الناس لتفاضل محل ال وأنه
ليقل فرض، والحزم واجب فالحذر غالبًا، فيها الرش وكان كذلك، الدنيا كانت وإذا

مظنونه. يقينُه رشٍّ فرب يخافه! أن ّرشا ظن إذا املرء وعىل املقدور. عىل التجنى

رك��ون��ه ق��لَّ ال��رك��ون أط��ال م��ن ح��ذارا ع��ل��ي��ك ج��ن��ى رك��ون ك��م

الخطوب. من الحذَر لبس إذا املرء يكون ما فآمن أحد، من آمنا تبيتن وال
الصديق. من مستفاٌد والعدو الحزم، تستشري وأن تخاف، أن النفس أْمن ومن

ال��ش��راب أو ال��ط��ع��ام م��ن ي��ك��ون ت��راه م��ا أك��ث��ر ال��داء ف��إن

أصابه إذا حتى بل لسطوته خوًفا أيامه، ىف الحاكم املرء يقذع ال أن الحكمة ومن
رجعته. من حذًرا برصفه، الزمن

أس��ب��اب��ه م��ن وال��م��ره��وب ل��ل��ش��ر، راه��ب أن��ى ال��رؤس��اء ف��ل��ي��ع��ل��م
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الثالب». لها الثلب ىف «يصدق خسيسة طينة من الناس أن واعلم

ال��الزب ُ ال��ح��م��أ ل��ف��اح إذن أخ��الَق��ه��م ال��ن��اس ع��الُج ل��وال

إىل رجوًعا تلؤم والنفس خسيس، مثلها فهو األرض، أديم من اإلنسان وأديم
الجبالت: ىف مركب البرشى، الطبع ىف مركوز واللؤم طينتها،

الزب ض��رب��َة ال��م��س��ن��ون ال��ح��م��أ إل��ى ن��ازًع��ا ال��م��رءُ ي��ل��ؤم أن م��ن والب��د

تكرم». «ثم املسنون الحمأ هذا إىل رجعة من لها مفر ال الكريمة النفس حتى
ىف والضعيف مشرتك. فغري فيهم الخري أما األصل، وهو مشرتك، عام الناس بني والرش
ال األظفار املقلم أو املسالم والخريِّ ِرشته. مرهوبة محرتم والقوى مهني، موّطأ الدنيا

حسابًا. له يحسب أو أحد به يعبأ

راق��ب ي��رق��ب��ه ال وال��س��ل��م م��رق��وب��ة ال��ح��رب إن ب��دع! ال

ادِّراع من فالبد بالهوان، مقصودة أهله رقاُب وكانت ضعًفا، الحلم كان ولهذا
عليه. واستطالوا الناس به واستخف باإلساءة املرء اعتُمد وإال الحلم، فوق الجهل

زرده دون��ه م��ن ف��ظ��اه��ْر ه��ل ال��ج ت��درع��ه أن ال��ح��ل��َم ص��ون��ك م��ن

ليس الكريم ولكن الندى ويتكلفون ونفاًقا، للحمد طلبًا ون يتسخَّ الناس وأكثر
للذكر. التماًسا أو ثناء عن عطيته يعطى الذى

ال��ن��ف��ال اس��ت��ح��س��ان��ه س��وى ش��ىء ل��غ��ي��ر ع��ط��ي��ت��ه ي��ع��ط��ى ال��ذى ال��ك��ري��م ب��ل

يقلده من عىل يمنُّ وال محمدًة به ليصيد العرف يبذل ال فهو شأنه هذا كان ومن
منته.
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الخالصة أياديَها تذكرت إذا والنفس للقلوب، آنُس الرضب هذا من الذى واإلحسان
زال بالشكر قوبلت إذا ولكنها قيد، والنعمى الكروب». معالجة من «أفاقت هللا لوجه
جاد فقد جاهه، أو بماله جاد قد املنعم كان إذا ألنه والشاكر، املنعم وتكافأ القيد،

فؤاده. من الشاكر

ال��وداد ب��إخ��الص ال��ن��ع��م��ى ك��اف��أ ام��رؤ ب��ال��ن��ع��م��ى ك��اف��أ ول��ق��د

الرهبة. أو الرغبة باعثها الفضائل تكون أن ينبغى وال

ون��ار؟ ل��دي��ه ل��ف��ردوس إال رب��ه��م ي��ح��ب��وا ل��م ق��وًم��ا أأح��ب

الحال: وضيق االضطرار مع عنده جائز الكاذب والحلف

ض��ي��ق ال��ح��ال وف��ى اض��ط��ررت م��ا إذا ح��اض��ر ح��ل��ف ل��ذو وإن��ى
الي��ط��ي��ق؟ م��ا ب��ال��ّل��ه ي��داف��ع م��ره��ق ًع��ل��ى ج��ن��اح م��ن وه��ل

الذى التبسط أما العقوق، وبني بينهما لتحجز الصديقني بني محبوبة والحشمة
به! وأقبح هذا حبذا فال الحقوق واجبات بخس إىل يؤدى

(ب)

الجمال. فلسفة ىف نظراته بها ونعنى الرومى. ابن مسائل أعوَص حمَد، وال بلغنا، قد
ىف الشك إىل يدفعك اضطرابًا أو التباسا أو غموًضا شعره ىف أن االعتياص وجُه وليس
الرومى ابن فإن كال! كالمه. بعُض به يغريك ما عىل حملها ىف الرتدد أو نظرته، تأويل
يعن ما يستخفه ال غّواص وهو املحجة، واضٍع األسلوب، ناصع الديباجة، مرشق شاعر
اإلحاطة يطلب العني دوَّار ودقيق تتفلت، ذرة يدع أن يأبى ومصف الخاطر، أول ىف له
ويدعك تامة ناضجة الفكرة إليك يدفع بأن يجتزئ ال وملحاح يتناول، ما بجوانب
والعناية إليها االلتفات عىل ليقرسك مناسبٌة عرضت كلما لك يربزها بل معها، وشأنك

والتفطن. االلتقاط عىل وقدرتك ذكائك اىل يطمنئ ال كأنه حتى بها،
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نطرقه؟ ناحية أى ومن املوضوع؟ نتناول كيف هو واملشقة العرس وجه وإنما
الرومى ابن عن نكتب نظل أن نحب ال أننا املشقة يضاعف ومما نذر؟ وماذا نأخذ وماذا
أن االستقصاء معنى كان إذ االستقصاء. أردنا إذا منه نفرغ بأّال وأحر العمر! اخر إىل
أجل من نعتسف وأن الجمال، فلسفة ىف آخر له وليس أوٌل له ضخًما كتابًا نحن نضع
تلك — سوداوين! كانتا أنهما صح إن — عينيه ولسواد لخاطره وإكراًما الرومى ابن
وكانت القدماء، من وبلوتيناس وأرسططاليس أفالطون الطريَق بها زحم التى الوعوَر
األملان، من غريهم ومئات وشيللر وجيته ولسنج وهربارت وشوبنهور وهيجل وشلنج
وريدورسكن وشفتسربى وهتشنسون الفرنسيني، من وسواهم وليفيك وبريبوفيريوتني
اليم ذلك ىف نقامس أن نحاول وأن اإلنجليز؟ من وسبنرس وبني وإليزون وبريك وهوم
لو الرومى كابن فإنى عفوك! القارئ ياسيدى ال الفظيعة! الحيتان هاتيك كلَّ الطامى

راسب!». أول القعَر منه لوافيت «صخرًة، البحر هذا ىف ألقيت

م��غ��ال��ب غ��ي��ر وال��م��ض��ع��وُف ال��غ��وص، س��وى س��ب��اح��ة ذى م��ن ق��ط أت��ع��ل��م ول��م

أيرس كذلك املجانب» مرَّ الكوز ىف «به يمر أن املاء من إشفاقه أيُرس كان وكما
أن ىل هللا كتب وإذا كتبهم! فيه الذى الرفَّ أقرب أّال هؤالء أصحابنا مباحث من إشفاقى
أتهيب ال وكنت جريئًا، عمرى من سلف ما بعض ىف كنت ولقد عيني! أغمضُت أفتحها
صفحات بضَع أعرب أكاد ال كنت ولكنى الكتب، هذه من واحًدا أفتح أن التهيّب كل
كهذا صوت عن شفتاى فتنفرج سحيقة، هاوية عىل زحلوقة من ُمطّل كأنى أحّس حتى
عنى ويذهب نفىس تطمنئ حتى لكرىس ا بجوانب وأمسك فزًعا، رأىس فأرفع «بورررر!»

السالمة! عىل هللا وأحمد الروُع
ابن عن الكالم من بدأناه ما — وجه أى عىل — تتم وكيف العمل؟ فما إذن
بغيظ الرومى البن أشعر بدأت وقد أدرى! ال إنى القارئ، أيها لك، أقول الحق الرومى؟
مكتفيا الكالم أبرت أن نفىس حدثتنى ولقد املرعبة. املآزق هذه إىل إياى لدفعه واضطغان

قوله: ذكرت لكنى — له! هجاءً الختام أجعل وأن سبق، بما

ال��ق��ص��ائ��د ح��وك ف��ّى ت��ت��ج��ش��م وال ض��ل��ة ال��ل��ي��ل ل��َى ت��س��ه��ر ال رق��اَدك!
واح��د م��ن��ه م��ل��ت��ق��ى ف��ى م��ن��اس��ب��ن��ا ت��ل��ت��ق��ى آدم، ال��ش��ي��خ وأب��وك أب��ى
وال��د والدُة ض��م��ت��ن��ى وإي��اك أن��ن��ى ال��خ��زى م��ن ح��س��ب��ى ف��الت��ه��ج��ن��ى!
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اإلمكان، قدر عىل الشواهد عن صفًحا أرضب أن ىل وبدا وعدلت! شفتى فعضضت
أقدم أن أى شعره، عليه يدل ما أورد وأن املقام، لنقلها يتسع ال مبعثرة آالف ألنها
التفصيلية الخطوط رسَم له أدع وأن الرومى ابن اراء عن مجملة عامة صورة للقارئ
رضوب كل يتكلف أن الكاتب عىل يوجب الذى ما قليًال؟ القارئ يتعب ال وملاذا شاء. إذا
هذا برأسه القارئ يصنع ماذا الفكرة؟ «هضم» إىل وال حتى يحوجه ال حتى العناء
يعتاد ال حتى ولنفسه بنفسه التفكري إىل يحتاج أن عليه أجدى أليس كتفيه؟ فوق الذى
يعجبه ال كان فإن شك! وال أصلح هذا كتفيه؟ عىل حمًال رأُسه يعود ال وحتى الكسل،
ىف يمىض وال الحد هذا عند يقف أن إال عليه فما الجديدة، طريقتنا ترضيه وال هذا،
إحساسه نوُع الرومى ابن شعر ىف النظر يستلفت ما أول من فلنبدأ: واالَن املقال! قراءة
ينشط، خياله أن بذلك ونعنى شعريّا؟ إحساًسا إال يتأملها وال يحسها ال فهو بالطبيعة.
وتعريها عليها، حياته من يفيض املتنوعَة، وحاالتها ومباهجها قواتها يتدبر حني وأنه
وذاكرة، وروح حسٌّ لها مثله، نابضة حية نظره ىف تعود حتى وخوالجه إحساسه من
أبا بها يرئى التى جيميته من البيت هذا له تقرأ أن وحسبك إرادة! نعم إرادة. بل

العلوى. الحسني

ت��ت��ب��رج؟ أث��واب��ه��ا ف��ى ف��ت��ص��ب��ح زي��ن��ة ب��ع��دك األرُض ت��س��ت��ج��د ل��م��ن

من تهرب أن تستطيع ال البيت، صدر أولت وكيفما حملته، محمل أى عىل فإنك
من خالية مادًة ليست — أحيانًا» األرض «تسمى التى — األرض هذه بأن الشعور
وبعضها، دونها فهى للحياة، مسخر عنده الطبيعة أن عىل ميتة. صورة وال الحياة
حياة عن مستقّال بذاته قائًما الحياة من نوًعا وليست غاياتها، تحقيق إىل ووسيلة
ال هو، حياته فيض من عليها يريق أن بعد ألنه العلة، واضحة نظرة وهذه اإلنسان.

معه. الطبيعة عىل مشتملٌة نفسها الحياَة أويجعل عليها يشتمل أن إال يسعه
بل والحس، الحياة إليه يعزو بأن يكتفى ال منظًرا، يصف حني أحيانًا، تراه، وقد
من بل املادية الوجهة من ال أثنائه، ىف ويغيب املنظر هذا خالل ىف ب يترسَّ بخياله يكاد
عىل القارئ به ويستعني يُرضب مثل إىل يحتاج الكالم هذا أن ونظن اإلحساس. حيث
كنت إذا فإنك مثًال القديمة املرصية الهياكل من هيكًال تتدبر هبك فنقول: املراد فهم
هذه أن تتصور أن أمكنك حياتك بعض الهيكل هذا عىل وأرقت نشيطه، أو الخيال قوى
صاعدة حركة مثًال هى بل ويتزن، سطٌح فوقها يستوى مرفوعة حجارة ليست العمد
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بها. يهبط أن يريد الذى عليها الواقع الضغَط تقاوم أن تعالج حية قوى أو مستمرة،
التى اإلحساسات نفس كبري حد إىل يخالجك أن دون ذلك تتصور أن تستطيع وليست
روحه، يعريها الطبيعة يصف حني الرومى وابن — فوقها وما العمد هذه عىل تفيضها
ال هذا مع ولكنه املوصوف. إىل معزّوا بإحساسه إليك ويفىض موضعها، نفسه ويضع
الدنيا حقائق إىل متفطنا يظل بل كاملسحور، يكون وال وبالعالم، بنفسه شعوره يفقد
عن ويكبحه به، ويتعلق للحقيقة، خياله تصوير بقبل مزدوج: شعوره فكأن اليومية،
أن يخفى وليس ذلك. وراء امللموسة للحقيقة الباطن اإلقراُر املفرط واالستغراق الغلو
وعىل الناس، باختالف يختلف الذى الخياىل النشاط عنرص عىل يتوقف هذين ىف األمر
إىل إنسانًا يدفع مما ذلك وغري املزاج طبيعة وعىل السابقة، التجارب ىف االختالف مقدار
فيما وعمله الخيال مجال يجعل مما وهكذا.. باألصوات، التعلق إىل وآخَر املرئيات، إيثار

الناس. باختالف مختلًفا الحس، يتناوله
لم اإلنسان وىف الطبيعة ىف بالجمال إحساسه أن الرومى ابن شعر من وواضح
اللمس سيما وال األخرى، لحواسه كان بل وحدهما، والسمع النظر طريق من يكن
زهرة إىل مثًال نظر إذا فكان بالجمال. االستمتاع إفادة عىل القدرة من وافر حّظ والشم،
بكفه يمسحها كأنه ويشعرك أريجها ويشمك لها، وصفه من غالئلها «يلمسك» يكاد
أوفر أن غري أيًضا. عظيًما عنده الشم حظُّ وكان سكر، ىف أنفه من ويدنيها رفق، ىف
يدور «يكاد» الذى الرومى ابن عند سيما وال ذلك حقهما ومن والعني للسمع الحظوظ
النظر ألن وذلك النوعية» «الغريزة عىل اإلنسان وىف الطبيعة ىف بالجمال له إحساس كل
يشرتك بأن يسمحان بُعد، عن واملسموع املرئى يتناوال أن يستطيعان لكونهما والسمع،
كبري. حد إىل الشم حاسة تستطيعه ما أيًضا وذلك — كثري خلق املسموع، أو املنظور ىف
— بها أن أى اجتماعية، حواّسا الشم، حاسة ثم والسمع، النظر حاستا كانت هنا ومن
ولذلك بالجمال، التأثر ىف االشرتاك من واحد فرد من أكثر يتمكن — ألوليني با سيما وال
هذا وملضاعفة بالجمال، لإلحساس مشرتكة وسيلة ألنهما الفنيتني، الحاستني هما كانتا
عرصنا من ذلك عىل محسوًسا دليًال شئت وإذا التعاطف. بتأثري وتقويته اإلحساس
وما املتحركة والصور والرقص الغناء ودور التمثيلية املسارج نجاح ىف فالتمسه الحارض
أخواتهما أبعد كانا إذ وأسمى، أصفى طريقهما من اإلحساس أن ذلك إىل أضف إليها.
إليك يحرضان وهما املقلقة. ومطالبها ة امللحَّ وحاجاتها الرضورية الحياة وظائف عن
بما قيست إذا األصوات، واأللوان األشكال ألن إزعاًجا. حاالتها أقل ىف املادية األشياء

270



الرومى ابن ديوان

بعيدة رموٍز أو املادية لألشياء بصوٍر أشبه بأجسامنا، اللمس طريق من ويتصل يلمس
االستمتاع إىل أداًة يكونا ألن غريهما من أصلَح الحاستان هاتان كانت ذلك أجل ومن لها،

بالجمال. الفنى
حياة عىل ومعوانًا للحياة مسخرًة الطبيعة يرى أسلفنا كما الرومى ابن كان وقد

القائل: فهو أيًضا. النوع وحياة الفرد

ت��ن��ف��س ح��ي��ن ك��ل ف��ى س��وق��ه��ا ع��ل��ى ج��ن��ة ري��اح��ي��ن ح��ي��ت��ن��ى ش��ئ��ُت إذا
ت��وس��وس غ��ص��ون ف��ى ت��غ��ن��ى ح��م��ام ب��م��ث��ل��ه س��م��اع أل��ه��ان��ى ش��ئ��ت وإن
ف��ت��ن��ك��س ت��ارة وت��ح��ن��و ف��ت��س��م��و ج��رت إذا ال��ري��اح أي��دى ت��الع��ب��ه��ا
ف��ت��ؤن��س ال��ح��ي��اة» أن��س «ب��ه��ا أف��ادت ح��رك��ات��ه��ا ال��ص��ب��ا أع��ارت��ه��ا م��ا إذا
ت��ش��م��س ح��ي��ن ن��وره��ا ي��ذك��و ك��واك��ب ال��ض��ح��ى ت��س��م��ع ك��ل��م��ا ف��ي��ه��ا ت��وام��ض

روضة: وصف ىف والقائل

األب��راد ف��ى ال��ف��ت��اة خ��ي��الء ف��ي��ه��ا األرض ت��خ��اي��ُل وري��اٍض

نسوة. ىف قوله البيت هذا جانب إىل وتأمل

أف��واف��ا ال��روض ل��ب��س��ن ف��خ��ل��ت��ه��ن ع��اط��رة األف��واف ح��ل��ل ف��ى وم��ي��س��ن

وشيها ىف الروضة كأنها والفتاة مفّوف، برد ىف تميس الفتاة كأنها فالروضة
وتستوىل الرجل قلَب لتملك وتتدهن وتتعطر وتتزين تتجمل املرأة أن وكما املطرف؟

الربيع: ىف الطبيعة كذلك له، تربز حني هواه عىل

ل��ل��ب��ص��ر ج��الءُ ف��ي��ه ب��م��ن��ظ��ر ن��ظ��ر م��ن ت��روق ال��دن��ي��ا أص��ب��ح��ت
ال��ح��ب��ر ك��أف��واف روض ف��ى ف��األرض ال��م��ط��ر ب��آالء ال��ل��ه ع��ل��ى أث��ن��ت
وخ��ف��ر ح��ي��اءٍ ب��ع��د ت��ب��رج��ت ال��زه��ر زه��راء ال��ن��وار ن��ي��رة

ل��ل��ذك��ر ت��ص��دت األن��ث��ى ت��ب��رج
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هو حيث من للتجمل طلبًا وال الزينة ىف حبّا ال للرجل، وتتحىل تتجمل إنما واملرأة
الرجَل به تقنص الذى سالحها بعض ألنه هذه تفعل وإنما ذاته. ىف غرًضا وباعتباره
سالح عنده، الحياء، وكذلك النوع. عىل املحافظة وهى لها، خلقت التى وظيفتها لتؤدى
وتجعله جمالها إىل تضيف التى الصفات من ولكنه تتصنعه، وال املرأة تتكلفه ال جنىس،
ل بالتجمُّ تعبأ ال الجنسية عاطفتها بإرضاء تفوز حني واملرأة للقلب. وأسحر للب أفتن
يبق لم إذ قنصها، أدوات من ذلك غري أو داللها، أو حيائها أو زينتها عىل تحرص وال
فيها كان وإن أصدق، وال منها أعمق ليس أبيات ذلك ىف وله عمل. أو محل من لها

ومنها: كثري، فحش

ال��م��ف��ت��اح أُب��رز م��ا إذا ح��ت��ى ت��ج��م��ل ك��ل ال��ح��س��ن��اءُ ت��ت��ج��م��ل
ال��داح! ي��ن��س��ى ال��م��اح وع��ن��د ش��ب��ق��ا، ودالل��ه��ا ح��ي��اءه��ا ه��ن��اك ن��س��ي��ت

أن يأبى هذا فوق وهو «تعبري» أيًضا هو بل فحسب، شكًال عنده الجمال وليس
صفة هذا، إىل هو، ثم تعديدها، ويسهل عليها ويقترص فيها ينحرص حدود له يكون
له تقرأ أن إال عليك وما الصفات. من إليها هو ما وبني بينها الدقيق التفريق يتعذر

يقول: وفيها بها. مشغوًفا وكان املغنية، وحيد ىف داليته

وش��دي��د ب��ي��ُن، أم��ران: ق��ل��ت ص��ف��ه��ا ق��ال ب��ح��س��ن��ه��ا وغ��ري��ر
ال��ت��ح��دي��د وي��ص��ع��ب ط��ّرا، األش��ي��اء أح��س��ن إن��ه��ا ال��ق��ول ي��س��ه��ل
ت��ج��ي��د وه��ى األوص��ال س��ك��ون م��ن ت��غ��ن��ى ال ك��أن��ه��ا ت��ت��غ��ن��ى
وري��د ي��در وال م��ن��ه��ا، ل��ك ع��ي��ن ت��ج��ح��ظ ه��ن��اك ت��راه��ا ال
ت��ب��ل��ي��د ب��ه وم��ا وس��ج��ّو ان��ق��ط��اع، ف��ي��ه ول��ي��س ه��دوء م��ن

يقول: صوتها وىف

م��دي��د ع��اش��ق��ي��ه��ا، ك��أن��ف��اس ف، ك��ا ن��ف��ُس ص��وت��ه��ا ش��أو ف��ى م��د
ي��ب��ي��د ف��ك��اد ال��ش��ج��ى وي��راه م��ن��ه وال��غ��ن��ج ال��دالل وأرق
وال��ن��ش��ي��د ب��س��ي��ط��ه م��س��ت��ل��ّذ وي��ح��ي��ا ط��وًرا ي��م��وت ف��ت��راه
ال��ق��ص��ي��د ف��ي��ه «ي��خ��ت��ال» م��ص��وغ ال��ن��غ��م م��ن «ح��ل��ى» وف��ي��ه «وش��ُى» ف��ي��ة
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مجيبًا: مستغربًا يقول ثم

وم��ع��ي��د ُم��بْ��دئ ال��ط��رف ك��رَة إل��ي��ه��ا أدام إذا ش��ع��رى ل��ي��ت
ت��ج��دي��د؟ س��اع��ة ك��ل ل��ه��ا أم م��ن��ه؟ ال��ع��ي��ن ت��س��ام ال ش��ىء أه��ى
وي��ف��ي��د غ��رائ��بً��ا ي��م��ل��ى ض اس��تُ��ع��ر م��ت��ى الي��زال «ال��ع��ي��ش» ه��ى ب��ل
ع��ت��ي��د ل��م��اي��ح��ب ع��ن��اٌد ال��ل��ه��و م��ن م��ع��ان م��س��م��ع، م��ن��ظ��ر،

عليه وتابعه األملانى، الشاعر شيللر إليه فطن ما إىل يفطن األخري البيت وبهذا
نتيجة هو الذى اللهو وبني بالجمال الفنى اإلحساس بني العالقة من اإلنجليزى، سبنرس

العضوى. النشاط من الفائض
إحساسه دقة ىف الرومى ابن يقارب من غريهم أو العرب شعراء بني من وقلَّ
أكثر فكان قصائد، عدة ىف وبكاه شبابه فقد ولقد وأشكاله، مظاهره جميع ىف بالجمال

بالجمال. التمتع عىل القدرَة به فقد أن منه بكى ما
مطلعها: التى قصيدته له اقرأ

ت��ت��ج��دد ح��س��رة أم م��ض��ى م��ا ع��ل��ى ت��ت��وق��د ج��م��رٌة ض��ل��وع��ى أب��ي��ن

فيها: قوله وتأمل

ي��ف��ق��د ب��ال��م��وت ال��م��وت وط��ع��م ص��راًح��ا، ط��ع��م��ه ي��وج��د ال��م��وُت ال��ش��ب��اب وف��ق��ُد

ما إال هذا يكون وماذا الحياة؟ ىف املوت البيت؟ بهذا يبكى ظنك ىف تراه فماذا
بعده: قوله ثم ذكرنا؟

أم��رد أن��ا إذ ال��م��ح��م��ود ب��ي��اض��ه��م��ا وق��ب��ل��ه ال��ع��ارض��ي��ن، س��واد س��ل��ب��ت
يُ��س��ود ي��زال ال ذم��ي��ًم��ا ب��ي��اًض��ا وح��س��ن��ه ال��ب��ي��اض ذاك م��ن وب��دل��ت
أن��ك��د ال��ع��ي��ن إل��ى وم��ن��ش��وء أن��ي��ق، م��ع��ج��ب ال��ب��ي��اض��ي��ن: ب��ي��ن م��ا ل��ش��ت��ان
وت��رم��د ب��ش��ي��ب��ى ت��ق��ذى ج��ع��ل��ت ف��ق��د ال��ق��ذى م��ن ل��ل��ع��ي��ون ج��الءً وك��ن��ت
أس��ود وال��رأس ال��ق��ل��ب، ف��ى م��واق��ع��ه��ا ت��ش��ت��ك��ى ك��ن��ت ال��ت��ى ال��ن��ج��ل األع��ي��ن ه��ى
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ت��ع��م��د؟ س��واك م��رم��ى ج��ع��ل��ت وق��د رأي��ت��ه��ا ل��م��ا اآلن ت��أس��ى ل��ك ف��م��ا

عنه: الغانيات نبل انرصاف ىف يقول أن إىل

أج��ه��د ه��و ب��ل ال��ق��ل��ب، ف��ى ك��م��وق��ع��ه��ا ع��دول��ه��ا وج��دن��ا ع��ن��ا ع��دل��ت إذا

رصخته: ثم

م��ن��ش��د؟ ب��األم��س ض��ل ل��ش��ب��اب وه��ل ع��ّود م��واض��ي��ك ه��ل ل��ه��وى أأي��ام
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املازنى القادر عبد إبراهيم بقلم

١٩٢٥ سنة يناير ٢٨

أن العزم كان وما له، نتوقع كنا ما الكتاب فجاوز النارش، وحساُب حسابى أخطأ
املاللة! بواعث بها وضاعفنا باإلطالة، أسأنا قد كنا إذا فمعذرة عليه، نقرصه

نفَس يمثل مما أكثر النارش منزَع يمثِّل القارئ، يد ىف االَن هو كما والكتاب،
املعاتبني! حماقات من نفسه لرييح املعارصين نقد من يخليه أن إال أبى فقد الكاتب.
غري يسرتيح؟ وال الراحة يستطيع الذى ومن تريد! كما فعل، ّرشا أو فعل، وحسنًا
ملمىس لني للقراء ويصور جانبًا، وتطوى جانبًا منى يعرض الصورة بهذه الكتاب أن
كيف أباىل ولست الرضوس! مقلوع النيوب منزوع الثغر مفرتَّ ويبدينى أظافرى، ويسرت
طويت أن بعد ونرشها، مقاالتى من تلك أو هذه بجمع ألعنى كنت وما للقارئ! أبدو
أرانى وما مستحكمة! كانت أزمة بذلك فرَّجت أنى لوال فيها، ظهرت التى الصحف مع
تظل أن لها خريًا كان ولعله حسابها! لتلقى قبورها من بعثتها بل أحييتها، أو أنقذتها

أكفانها! ىف ملفوفة
أقول أن إىل أحتاج ال يعلمه، يكن لم الذى بهذا القارئ صارحت أن بعد وأحسبنى
األجياُل هذه ستكون ترى وهل الذكر. خلود ىف أطمع وال املقبلة، لألجيال أكتب ال إنى
منها؟ نفٌر لها يكتب بأن أحق أليست البدائه؟ هذه إىل — كجيلنا — محتاجًة املقبلة
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هذه أحق ما تاهلل أيًضا؟ بعده وملا لجيلنا الكتابة نكلَّف أن الغبن من أم العدل أَِمَن
بالعقم غريى ليتهمها أكتب!! ما إىل بالحاجة ستشعر كانت إذا باملرثية املقبلة األجيال

شاء! إذا
ما فيه جمعُت لكتاب مقدمة األصل ىف كان مقاًال هذا كتابى ىف القارئ ويرى
أنقل أن يستغرب أن الحق وللقارئ سنني. عرش من أكثر منذ حافظ شعر به نقدُت
جمعت إيضاحه: من بأًسا أرى ال سبب ولهذا هنا. أدسها وأن مطبوع كتاٍب مقدمة
أخذ ثم بالقليل، ليس عدًدا منه وبعت ونرشته، وطبعته حافظ لشعر نقدى مىض فيما
اشرتاها رومىٍّ بقال إىل فحملتها نسخه، من بقى بما ذرًعا فضقت عىلّ، يبطئون الرشاُة
بهذا أحق وزيتونه الرومى جبن إن لنفىس بقوىل ذلك عن نفىس وعزيت باألقة! منى
وإنا هذا، الهشيم» «حصاد نطبع ورشعنا عام وبعض أعوام عرشة مضت ثم النقد!!
ينرش صحيفة عىل وأطلعنى مريًضا، وكنت يعودنى، صديق جاءنى إذ ذلك ىف ملاضون
الصديق: وسألنى نقدى!! قديم من مرسوق وأكثره حافظ، لشعر نقًدا بعضهم فيها

«كال». قلت: الكاتب؟» «أأنت
إليها». التنبيه يحسن رسقة فهى «إذن قال:

من أفرغ فألفاه بيت إىل تسلل لّصا أن زعموا «اسمع! له فقلت ذلك، ىف عىلّ وألّح
أو هللا، رحمهم العرُب يقول كما أو اليدين، صفر ينقلب أن عليه وعز موىس! أم فؤاد
محنق، مغيظ وهو البحث فواصل األنفاض، بادَى الوفاض خاىل بهم، فليصنع شاء ما
إليه ثابت فلما الحائط. إىل ووجهه ركن، ىف مختبئ الغرف بعض ىف رجل إال راعه فما
عىل يده فوضع يتحرك، فلم منه ودنا وضحك! مثىل لص لعله قال الدهشة، بعد نفسه

هنا». تصنع وماذا هذا؟ يا أنت «من وسأله: رفق ىف كتفه
بدخولك شعرت وقد البيت!! صاحب «أنا األرض: إىل ووجهه وقال، الرجل فاستدار

خجًال!!». منك فتواريت غرضك وأدركت
صاحبنا سطو إىل أنبِّه أن أستحيى العارى! البيت هذا كصاحب صديقى يا وأنا
نسوه قد يكونوا أن مخلًصا أرجو ما إىل الناس يتنبَّه أن مخافة نقدى، عىل ص املتلصِّ
وبزَّنى عليه عدا ما نا للصِّ أهب ذلك أجل ومن القديم! الهراء ذلك كاتب أنا أنى من

ىشء!! غري املرءُ يهب أن أسهل وما إياه،
أستنقذ أن لسارقه النقد وهبت أن بعد ىل وخطر وانرصف! صاحبى فضحك

املقدمة.
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خاتمة

عن مستغن أنى هى واحدة: كلمة سوى الخاتمة هذه ىف أقوله أن أريد مما يبق ولم
املتواضعني األوساط من أمثاىل باستحسان وقانٌع هذا، كتابى عن املتحذلقني النقاد رضا

ىل! يلزم مما أكثر بل األمى! البلد هذا ىف كثريون هللا بحمد وهم
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